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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  21/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  205/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.,  
συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 21η/2020 συνεδρίαση, που 
πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο «Αλεξ. Κουμουνδούρος» της Περιφερειακής Ενότητας 
Μεσσηνίας, κεκλεισμένων των θυρών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και των υπ’ αριθμ. 
40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 64731/14-10-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) 
Αναστασόπουλος Χρήστος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 απόφαση), 5) Αντωνόπουλος 
Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 απόφαση), 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) 
Γκλεγκλέ Ελένη (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 223 απόφαση), 8) Δρούγας Παντελής, 9) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 215 απόφαση), 10) Κανάκης Βασίλειος  
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 220 απόφαση), 11) Καραγιάννης Ανδρέας (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 208 απόφαση), 12) Κλάδης Παύλος, 13) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 220 απόφαση), 14) Κουζή Αντωνία (Τόνια) (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 208 απόφαση), 
15) Λιάππας Λεωνίδας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 223 απόφαση), 16) Μάκαρης Εμμανουήλ – 
Λεονάρδος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 απόφαση), 17) Μαλαπάνη Μαρία (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 208 απόφαση), 18) Μαρινάκης Σαράντος, 19) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 206 απόφαση), 20) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 206 απόφαση), 21) Μπαρούνη Μαρία, 22) Μπασακίδης Νικόλαος, 23) Μπεχράκης 
Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 απόφαση), 24) Νιάρχος Αναστάσιος, 25) 
Οικονομάκος Δημήτριος, 26) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 223 απόφαση), 
27) Σκοπετέας Αναστάσιος, 28) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 29) Σωφρονάς Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 208 απόφαση), 30) Τζαμουράνης Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 208 απόφαση), 31) Τσαπόγας Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 208 
απόφαση), 32) Φάβας Γεώργιος, 33) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 
απόφαση), 34) Χειλάς Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 208 απόφαση) και 35) 
Χριστόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 209 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελή Μαρία, 2) 
Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 3) Δούβας Ιωάννης, 4) Κουκούτσης Δημήτριος, 5) Λαζαρίδης 
Γεώργιος και 6) Μπάκας Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων Θουρίας κ. 
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης,  επειδή στην ημερήσια 
διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες οι οποίοι και παραβρίσκονται 
στη συνεδρίαση. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου. 
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημερώσει  το Σώμα για το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα του 
οποίου ζητείται η συζήτηση και η λήψη απόφασης στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του. 

Η σχετική διαδικασία εξελίσσεται όπως ακολουθεί:  

Ελάτε, κ. Μάκαρη, διαβάστε, σας παρακαλώ. Επέκταση ωραρίου σχολικών 
καθαριστριών. 

«Επέκταση ωραρίου σχολικών καθαριστριών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι αυξημένες ανάγκες καθαρισμού των σχολείων λόγω πανδημίας COVID δεν 

μπορούν να καλυφθούν με τη μερική απασχόληση των καθαριστριών και θα πρέπει να 
επεκταθεί το ωράριό τους και να μετατραπούν σε πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του υπ’ αριθμ. 161/Α/22-8-2020, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως 
ακριβώς έγινε και σε αρκετούς Δήμους της χώρας (π.χ. Δήμος Πατρέων, Δήμος 
Αλεξανδρούπολης και Δέλτα)». 
Σας διαβάζω το συγκεκριμένο άρθρο στο οποίο αναφέρομαι και να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι 
το συγκεκριμένο άρθρο είναι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, συγκεκριμένα είναι όπως 
διάβασα προηγουμένως, 22/8-2020, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το οποίο τι λέει; 
Ότι προστίθονται οι παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: 
«Η δαπάνη που προκύπτει απ’ τις συμβάσεις του άρθρου αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την 
υπό στοιχεία, λέει την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, καλύπτεται από πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισμού ή από ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους Δήμους αύξηση των ωρών μερικής 
απασχόλησης ή καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη προκαλείται από την αύξηση 
ή καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων και από 
ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων». 
Αυτή είναι η πρότασή μας, αυτό είναι το συγκεκριμένο θέμα το οποίο καλούμε το Σώμα, το 
θεωρούμε κατεπείγον, για ποιο λόγο; Γιατί η πανδημία COVID, όπως γνωρίζετε, είναι προ των 
πυλών, όχι μόνο στην Καλαμάτα αλλά σε όλη την Ελλάδα και οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε… 
όσον αφορά τα σχολεία, να γίνεται ο σωστός καθαρισμός, ο ενδελεχής καθαρισμός ο οποίος 
δυστυχώς όπως μας έχει πει και η Ένωση Γονέων αλλά και όλοι το πιστεύουν, δυστυχώς στα 
σχολεία δεν γίνεται σωστός καθαρισμός επειδή δεν μπορούσε σε 2 και 3 ώρες να γίνει ο 
πλήρης καθαρισμός των σχολείων, ιδιαίτερα των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ. Μάκαρη. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Αυτό είναι το κατεπείγον και καλώ το Σώμα να τεθεί επί αυτού του θέματος. 

Παρακαλώ το Σώμα να αποφανθεί για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. 
Συμφωνείτε; ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ. 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερησίας διάταξης  θέμα 
που το Σώμα, ομόφωνα αποδέχθηκε, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να συζητηθεί μαζί με 
τα τακτικά θέματα, με τίτλο :

Επέκταση ωραρίου σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ.

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να προσθέσετε κάτι; Κύριε Μάκαρη. 

Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. 
Όπως είπαμε και προηγουμένως είναι ένα σημαντικό θέμα, έχουμε όλες οι 

παρατάξεις της αντιπολίτευσης αλλά και η Δημοτική Αρχή απ’ ό,τι γνωρίζω έχει έρθει σε 
επικοινωνία με τις καθαρίστριες και σαφώς το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να λυθεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει γίνει αντίστοιχα 
σε αρκετούς Δήμους της χώρας. Δεν ζητάμε κάτι παράνομο, ζητάμε κάτι απολύτως νόμιμο, το 
οποίο θα βοηθήσει για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID, από την άλλη μεριά θα 
αποκαταστήσει και το αίσθημα περί δικαίου γι’ αυτή την κατηγορία των εργαζομένων. 
Καλώ όλες τις δημοτικές παρατάξεις, είτε βρίσκονται στη συμπολίτευση, είτε στην 
αντιπολίτευση να ψηφίσουν υπέρ. 

Μάλιστα. 
Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 

Πρέπει να μας εξηγήσει ο κύριος συνάδελφος τι ακριβώς μας ζητά να κάνουμε. 
Σε ποιες αναφέρεται; Αναφέρεται στις αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης; 

Αναφέρεται στις…; Είπατε άλλο πριν, γι’ αυτό. Αναφέρεστε στις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου; Σε ποιες αναφέρεστε απ’ όλες; Για εξηγήστε μας. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Αναφερθήκαμε στις… 

Λοιπόν, στις ΙΔΟΧ δεν ισχύει ο Νόμος που αναφέρατε, για τις ΙΔΟΧ δεν ισχύει ο 
Νόμος που αναφέρατε γιατί οι ΙΔΟΧ είναι ορισμένου χρόνου και δεν μπορούν να 

γίνουν πλήρους απασχόλησης με τη νομοθεσία που αναφέρετε. Αυτό που αναφέρετε έγκειται 
στις 14 που είναι αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης. Σ’ αυτές αναφέρεται ο Νόμος. 

Όπως και να έχει… Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσουμε, αναφέρθηκε, να 
απαντήσουμε. 

Μήπως θέλουν να κάνουν και άλλοι ερωτήσεις, να απαντήσετε συνολικά. 
Θέλει άλλος συνάδελφος να κάνει διευκρινιστική ερώτηση επάνω σ’ αυτά που 

είπε ο κ. Μάκαρης; Δεν υπάρχει. 

Κύριε Πρόεδρε, για μένα η κα Γκλεγκλέ… 
Είναι ο κ. Τζαμουράνης. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Έχω σηκώσει χέρι. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Είναι ο κ. Τζαμουράνης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Συγνώμη. 

Εγώ, κ. Πρόεδρε, συμφωνώ καταρχήν με την ανάγκη να πάρουμε όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να έχουμε την καλύτερη και την πιο ασφαλή 

λειτουργία των σχολείων. Βεβαίως εάν ισχύει αυτό που είπε ο Δήμαρχος ότι κάποια κατηγορία 
δεν μπορεί να ενταχθεί σ’ αυτό το μέτρο, να εξετάσουμε πώς στα σχολεία εκείνα θα μπορέσει. 
Και ήθελα να ακούσω περισσότερο, αυτό είναι η ερώτησή μου, η Δημοτική Αρχή που 
παρακολουθεί και που έχει και την ευθύνη της λειτουργίας των σχολείων τι διαπιστώσεις έχει 
κάνει; Σε πόσα σχολεία υπάρχουν ανάγκες και σε πόσα υπάρχουν προβλήματα που δεν 
καλύπτονται με τη σημερινή κατάσταση; 
Ένα δεύτερο: ότι θυμάμαι ότι -αν δεν ξεχνώ τα νούμερα- ήταν 86 οι καθαρίστριες που έπρεπε 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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να… Πώς; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 74.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 74. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 86 προβλέπονταν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνολικά 86. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και προσλήφθηκαν, θυμάμαι, λιγότερες.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, όχι. Κανονικά.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι; Εντάξει, εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν εξαντλήθηκε… 

Έγινες κατανοητός, κ. Τζαμουράνη. Αλλά αυτό που είπε ο Δήμαρχος συμφωνώ 
και εγώ, αορίστου μόνο μπορεί να γίνει μετατροπή, όχι με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής που είμαι, να απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, να απαντήσετε.

Λοιπόν, εγώ θα έλεγα επειδή ακριβώς γνωρίζουν καλύτερα τα συγκεκριμένα 
ζητήματα οι ίδιες οι καθαρίστριες, να καλέσουμε την εκπρόσωπό τους να μας 

μιλήσει, να μας διευκρινίσει τι ακριβώς, σε ποια κατάσταση βρίσκονται και τι ακριβώς ζητούν. 
Εάν συμφωνείτε να έρθει μία εκπρόσωπος των καθαριστριών να μας εξηγήσει και, επίσης, να 
μας εξηγήσει αυτό που είπε πολύ ωραία ο κ. Τζαμουράνης, αν καλύπτονται υγειονομικά, αν τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα εξυπηρετούνται με βάση τον υπάρχοντα αριθμό καθαριστριών. Η 
πρότασή μας προς το Σώμα αυτή είναι. Να ’ρθουν η εκπρόσωπος του Σωματείου, η Πρόεδρος 
του Σωματείου, η κα Μητσέα, να ’ρθει εδώ πέρα, η οποία είναι απέξω, κ. Πρόεδρε, να την 
καλέσετε, να μας πει την άποψή της. Νομίζω δεν θα μάθουμε καλύτερα από κανέναν άλλον 
από τις ίδιες τις καθαρίστριες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα καλέσουμε… 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση, ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα, κ. Νιάρχο. 

Εμείς θέλουμε να κάνουμε μία ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή. Θέλουμε να μας 
πείτε σε πόσα σχολεία, γιατί είχατε πει ότι όπου δεν φτάνουν θα πάνε και 

εργολαβικά σωματεία, σε πόσα σχολεία πάνε εργολάβοι. Ένα.
Και δεύτερον: πέρα από τις 74 μερικής απασχόλησης, τρίωρης ή τετράωρης, που έχετε κάνει 
τις συμβάσεις, προσλάβατε και άλλες καθαρίστριες – καθαριστές με μερική απασχόληση και για 
πόσες ώρες; Προσλάβατε; Ερώτηση, γιατί ακούγονται διάφορα. 

Ναι, εντάξει. 
Και η κα Γκλεγκλέ ήθελε να κάνει κάποια ερώτηση; 

Ναι. Και ερώτηση και διαπίστωση γιατί εγώ είμαι μία από τις τυχερές που έχω μία 
καθαρίστρια μόνιμη στο σχολείο, πληρούσε όλα τα κριτήρια. Βλέπω, λοιπόν, ότι 

αυτή η γυναίκα είναι από τις 8 παρά τέταρτο μέχρι τις δυόμισι, μένει και μετά το ωράριο του 
σχολείου και πραγματικά είμαι απ’ τις τυχερές, ξαναλέω, γιατί έχω ένα σχολείο που λάμπει. Η 
αλήθεια είναι, λοιπόν, ένα λεπτό, θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Στην αρχή ο κ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 
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Θεοδωρικάκος, βέβαια δεν είστε εσείς υπεύθυνος να μου απαντήσετε, μίλησε για 
μονιμοποίηση. Βλέπουμε ξαφνικά ότι έρχονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι 
στο τέλος του χρόνου θα απολυθούν και ίσως αλλάξουν και τα κριτήρια, με αποτέλεσμα όπως 
έχουν μείνει αρκετές γυναίκες με 17 και 18 χρόνια εκτός και έχουν την τρίωρη αυτή 
απασχόληση, δεν είναι σίγουρες αν θα συνεχίσουν αυτή την εργασία. 
Δεύτερον: Θέλω να μάθω ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτά τα υλικά που παίρνουν οι 
καθαρίστριες προκειμένου να προφυλαχθούν οι ίδιες, γιατί αν δείτε τις ποδιές σε εισαγωγικά, 
δεν ξέρω πώς λέγονται, τις οποίες έχουν στείλει στα σχολεία, εγώ προσωπικά τις πέταξα, δεν 
δέχομαι να τις φορέσουμε, διότι είναι κάτι πλαστικά τραπεζομάντιλα. Και θέλω να μάθω αν 
είναι αυτά για τα οποία το κράτος μιλά σε περίπτωση κρούσματος ότι πρέπει να φορέσουν και 
οι καθαρίστριες και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. 
Ένα λεπτό, δεν τελείωσα. Λοιπόν, γνωρίζει η Δημοτική Αρχή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο 
Δήμο Καλαμάτας ολοήμερο σχολείο το οποίο δεν έχει καθαρίστρια και δουλεύει χωρίς 
καθαρίστρια; Το γνωρίζει; 
Επίσης, γνωρίζει η Δημοτική Αρχή ότι υπάρχουν καθαρίστριες οι οποίες τρίωρες μεν, τις έχουν 
σπάσει σε δύο μιαμισάωρα, συγνώμη για το αδόκιμο της λέξης, και πηγαίνουν σε δύο σχολεία; 
Θέλω να μάθω, βέβαια η πρόταση που ανέφερε ο κ. Μάκαρης, κ. Δήμαρχε, απλά σας το 
αναφέρω, δεν είναι η μονιμοποίηση, δεν τις μονιμοποίησε ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξανδρούπολης, απλά έκανε μία πρόταση, μάζεψε, πήρε μια απόφαση μάλλον και θα 
προτείνει στην κυβέρνηση τη μετατροπή των τρίωρων συμβάσεων τουλάχιστον σε εξάωρες 
γιατί πραγματικά αυτά που ζητάει το Υπουργείο Παιδείας και το ΕΟΔΥ δεν γίνεται να γίνουν σε 
3 ώρες. 
Ζητάνε απολύμανση των αιθουσών σε κάθε διάλειμμα. Ζητάνε σφουγγάρισμα, ζητάνε 
σκούπισμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί μακρηγορούμε; 

Μακρηγορούμε, κ. Πρόεδρε, μακρηγορούμε αλλά το θέμα είναι πολύ σοβαρό διότι 
αν, ο μη γένοιτο, φτάσει αυτό το πράγμα στην Καλαμάτα που κάτι ψιθυρίζεται ότι 

έχει φτάσει στη γειτονική μας Μεσσήνη, καταλαβαίνετε ότι το σχολείο είναι ένας άνθρωπος 
που το καθαρίζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διαφωνώ με αυτό. 

Έτσι; Και σήμερα, μόλις σήμερα θα πω ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι που βρίσκονται 
έξω απ’ τα σχολεία δεν δέχονται να μπούνε και μέσα στα σχολεία. Καινούργιο 

πράγμα αυτό. Είχαμε σήμερα ένα συμβάν και ενώ καλέσαμε τον άνθρωπο του Δήμου, τον 
υπεύθυνο, αρνήθηκε να μπει στο σχολείο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει 
λίγο να τα δούμε και ίσως, γιατί όχι (;), και εμείς να πάρουμε μια απόφαση και να πιέσουμε την 
κυβέρνηση να δώσει παραπάνω ώρες σ’ αυτές τις γυναίκες που είναι πολλά χρόνια στα 
σχολεία. 
Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χριστόπουλος. 

Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι αλήθεια ότι οι καθαρίστριες 
στα σχολεία είναι η παθογένεια του συστήματος. Και δεν έχει καμία ευθύνη 

η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε η Δημοτική Αρχή. Είμαι ξεκάθαρος απ’ την αρχή. 
Τι έχουμε στην Καλαμάτα; Έχουμε 14 καθαρίστριες αορίστου χρόνου, έχουμε 74 που είναι 
μέχρι 3 ώρες και άλλες 12 που είναι 6,5 ώρες. Και ακόμη έχουμε 4 που πήρε προχθές η 
Οικονομική Επιτροπή λόγω COVID χωρίς…, τετράμηνες συμβάσεις. Οι πρώτες, λοιπόν, 
καθαρίστριες πιστεύω ότι θα πρέπει να… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πλήρους απασχόλησης.

Ναι, πλήρους απασχόλησης αλλά χωρίς κανένα κριτήριο. Χωρίς κανένα 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:
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κριτήριο λόγω COVID με τετράμηνες συμβάσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Πλήρους απασχόλησης, συμφωνούμε, κ. Δήμαρχε, τετράμηνης όμως 
σύμβασης. Τετράμηνης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πλήρους απασχόλησης. Αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι 4; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι 24. 

Οι 4 προχθές της Οικονομικής Επιτροπής λέω εγώ. Για τις 4 της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι τετράωρες.

Εξήμισι ώρες, εξήμισι ώρες, ναι. 
Φαίνεται, λοιπόν, υπάρχει μια παθογένεια σε όλο αυτό το σύστημα. Πρώτα-

πρώτα υπάρχουν καθαρίστριες ταχυτήτων και είναι στο ίδιο σχολείο. Μια καθαρίστρια είναι 
αορίστου χρόνου και αμείβεται διαφορετικά, μία είναι με το σύστημα Θεοδωρικάκου 
διαφορετικά και η τρίτη μπορεί να είναι με το σύστημα σύμβασης του Δήμου που υπέγραψε 
προχθές. Φανταστείτε, λοιπόν, αυτές οι γυναίκες ενώ καθαρίζουν το ίδιο σχολείο και σας λέω 
συγκεκριμένα στο 10ο Δημοτικό, έχω 3 καθαρίστριες διαφορετικών συμβάσεων. Διαφορετικών 
συμβάσεων. Η πρωινή είναι με την Οικονομική Επιτροπή, η μεσημεριανή είναι αορίστου 
χρόνου και η απογευματινή είναι με το σύστημα Θεοδωρικάκου. 
Πέστε μου, λοιπόν, εσείς τι μπορεί να γίνει; Δεν πρέπει ο Δήμος να πάρει μια πρωτοβουλία σ’ 
αυτή την κατεύθυνση; Η μία είναι ότι αυτές οι αορίστου χρόνου που είναι μια ώρα, μερικές 
είναι μια ώρα στο νηπιαγωγείο, να γίνει προέκταση και να γίνουν πλήρους απασχόλησης, το 
ένα που μπορεί να γίνει και πρέπει, το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε, κατά τη γνώμη 
μου, είναι αυτές που είναι με τρίωρες συμβάσεις να γίνουνε με μεγαλύτερες συμβάσεις. Έτσι 
θα λύσουμε και το πρόβλημα δια παντός και θα υπάρχει μια τουλάχιστον ομογενοποίηση. Αυτά 
μπορούμε να κάνουμε νόμιμα και ηθικά. Και ηθικά για ποιο λόγο; Γιατί να μην έχουμε τις 
καθαρίστριες που τις βλέπουμε με διαφορετικό μάτι και εσείς σαν Δημοτική Αρχή αλλά και οι 
Διοικήσεις των σχολείων; 
Πιστεύω, λοιπόν, αυτά τα δύο βήματα πρέπει να τα κάνουμε. Και λέω, κλείνω μ’ αυτό που 
ξεκίνησα, ότι την ευθύνη την έχει αποκλειστικά και μόνο η Πολιτεία, το Υπουργείο 
Εσωτερικών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει μετατροπή. 

Αυτό θα το κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα το κρίνει ο Πρόεδρος. Θα το 
κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο με την ψηφοφορία στο τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα τη γνώμη μου, κ. Νιάρχο. Τη γνώμη μου είπα. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Όταν αρχίσει η συζήτηση θα κατεβείτε κάτω και θα πάρετε το λόγο. 

Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, τι να πω; Λυπάμαι. 
Λοιπόν, κ. Μάκαρη, είπατε να ’ρθει ένας εκπρόσωπος των καθαριστριών; Να 

περάσει ένας μόνο, ένας. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Η κα Μητσέα. Η κα Μητσέα έχει το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Μητσέα για τρία λεπτά. Ελάτε, κα Μητσέα. Βγάλτε τη μάσκα. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Καλησπέρα. Είμαι η Μαρία η Μητσέα, είμαι η Πρόεδρος των Καθαριστριών Νομού 
Μεσσηνίας και θα ’θελα, έχω και λίγο άγχος, συγνώμη, ζητάμε να γίνουμε πλήρης 

εργασίας. Δηλαδή, οι περισσότερες κυρίες εδώ στο Νομό μας γίναμε τρίωρες. Γίνανε 12, από 
τις 74 τις παλιές και πήραμε 12 καινούργιες. Ζητάμε, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, να γίνουμε 
πλήρης εργασίας ώστε να βοηθηθεί, να γίνεται και η δουλειά σωστά στα σχολεία, γιατί δεν 
είναι δυνατόν, σαν τη σκυτάλη είναι τώρα οι γυναίκες, φεύγει η μία, δεν συναντιέται με την 
άλλη, έρχεται η άλλη και δεν υπάρχει ο σωστός καθαρισμός, πρώτον, για τα παιδιά μας. 
Πραγματικά είναι αδύνατον. Ειδικά στα μεγάλα κτίρια. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις στα 
διαλείμματα, τη στιγμή που τα παιδιά μες στην τάξη είναι 26 θρανία. Να τα απολυμάνεις, να 
κατέβεις, να ανέβεις, δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Όχι γιατί δεν θέλουμε. Προσπαθούμε, αγαπάμε, 
μείναμε έξω στις τρίωρες 15 χρόνια γυναίκες, 17 μία, ενώ σε άλλους Νομούς γίνανε το 80%, 
το 60. Εμείς…, δεν θέλω, να μην σας κουράζω, μην λέω πολλά. 

Γίνατε κατανοητή. Ζητάμε οι μερικής απασχόλησης να γίνουν πλήρους 
απασχόληση. 

Να λειτουργούν καλύτερα και για εμάς, μια δικαίωση, αλλά και για τον κορωνοϊό. 
Αυτό ζητάμε. Για την ασφάλεια των παιδιών μας, πραγματικά δεν προλαβαίνουμε. 

Ειλικρινά. Ευχαριστώ. 

Ευχαριστούμε, κα Μητσέα. 
Λοιπόν, προχωράμε στις τοποθετήσεις. Ο κ. Κοσμόπουλος. 

Είναι πασιφανές ότι η ανάγκη υποστήριξης των καθαριστριών είναι 
δεδομένη. Η ανάγκη ύπαρξής τους ώστε να μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε καλύτερα τον καθαρισμό των κτιρίων είναι δεδομένη. Θα ήθελα να διαβάσω 
ποιες είναι οι καθαρίστριες και τον τρόπο που έχουν προσληφθεί σε άλλες πόλεις και μου κάνει 
μεγάλη εντύπωση πώς ο Δήμος Καλαμάτας βρέθηκε σε τόσο δεινή θέση. 
Έχουμε και λέμε: Μπροστά θα λέω το μόνιμο προσωπικό και μερικής απασχόλησης, δηλαδή τις 
τρίωρες λίγο-πολύ οι οποίες έχουν προσληφθεί. Δήμος Τρικκαίων: 67 σε πλήρη απασχόληση – 
3 σε μερική. Δήμος Σερρών: 58 σε πλήρη – 22 σε μερική. Δήμος Χορτιάτη: 50 σε πλήρη – 3 σε 
μερική. Δήμος Παύλου Μελά: 91 σε πλήρη – 1 σε μερική. Δήμος Πειραιά: 114 σε πλήρη – 25 
σε μερική. Δήμος Πατρέων: 118 – 59. Δήμος Μοσχάτου: 32 – 0. Δήμος Καλαμαριάς: 63 – 3. 
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης: 143 – 19. Δήμος Αθηναίων: 255 – 9. 
Προφανώς επειδή το προσπάθησα να το ανιχνεύσω λίγο το θέμα κάτι έχει γίνει όχι τόσο απ’ 
αυτή τη Δημοτική Αρχή, τα στοιχεία που έχουν δοθεί στο Υπουργείο, όσο από την 
προηγούμενη φορά. Βέβαια οι περισσότεροι ήσασταν και την προηγούμενη φορά αλλά κάτι 
έχει γίνει λάθος. Και έτσι ο Δήμος Καλαμάτας προφανώς γιατί δεν πιστεύω ότι το Υπουργείο 
είναι τόσο κακό απέναντι στο Δήμο, και αυτές, τις 24 πρόσθετες που έχουμε, να έχουμε τόσο 
μεγάλη διαφορά εμείς, να έχουμε μόνο 12 σε πλήρες ωράριο και 74 σε μερική απασχόληση. 
Είναι απίστευτο αυτό. Κάτι έχει γίνει απ’ τα παλιά. Δεν εξηγείται το Υπουργείο, γιατί μια 
απάντηση που άκουσα κάποια στιγμή στο παρελθόν ήταν ότι ναι, κάποιο λογισμικό του 
Υπουργείου έβγαλε και έκανε αυτή την κατανομή. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Να απαντήσω εγώ για να σας διευκολύνω; 

Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε διάλογο. Σας παρακαλώ, όχι, όχι. Θα το απαντήσει ο 
Δήμαρχος. 

Προφανώς, λοιπόν, υποστηρίζουμε κάθε μέτρο το οποίο πρέπει να λάβει ο 
Δήμος Καλαμάτας ώστε να υπάρξει αυτή η ισορροπία. Να αποκατασταθεί 

μάλλον αυτή η ισορροπία. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τώρα λόγω κορωνοϊού 
υποθέτω αρκετές κυρίες απ’ ό,τι ενημερώθηκα είχαν μια δουλειά για να μπορέσουν να 
συμπληρώνουν τα χρήματα τα οποία παίρνουν. Τώρα με το ωράριο το οποίο σπάει, άρα λοιπόν 

ΜΗΤΣΕΑ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΗΤΣΕΑ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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και πρωί και απόγευμα ή 12 – 3, ούτε την πρωινή εργασία μπορούν να κάνουν, ούτε και 
απογευματινή. Και η απογευματινή είναι δύσκολη. 
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτό πρέπει να το λύσουμε. Και πρέπει να το λύσουμε δυναμικά 
και να κάνουμε όλες τις ενέργειες οι οποίες πρέπει. Δεν ξέρω ακριβώς τη νομοθεσία, η 
νομοθεσία τι ακριβώς και σε ποια κατηγορία επιτρέπει να παρέμβει το Δημοτικό Συμβούλιο και 
από ιδίους πόρους να επεκτείνει το ωράριο, αλλά θα πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια 
που μας δίνει ο Δήμος αφενός και αφετέρου τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης. 

Κύριε Πρόεδρε, στην αρχή της συζήτησης είχα ζητήσει μια ενημέρωση απ’ 
τη Δημοτική Αρχή και θα παρακαλούσα είτε τον κ. Δήμαρχο, είτε τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο να μας δώσει μια εικόνα. Εγώ δεν ξέρω για ποιους λόγους, εν πάση 
περιπτώσει, δεν είχα συνάντηση με το Προεδρείο των καθαριστριών και φαντάζομαι και 
κανένα μέλος απ’ τη δημοτική μας παράταξη, άρα δεν είχαμε κάνει και τη σχετική έρευνα και 
δεν έχουμε και τον ίδιο βαθμό ενημέρωσης. 
Κατά συνέπειαν, είμαστε θετικοί μεν αλλά θα ήθελα προηγουμένως να ακούσω σε ποια 
κατάσταση είναι τα σχολεία σήμερα και πού υπάρχουν τα προβλήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει… 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Η κα Γκλεγκλέ θα τοποθετηθεί για μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος θέλει το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Συγνώμη. Δεν… 

Λοιπόν, ευχαριστώ Πρόεδρε. 
Λοιπόν, να πω ότι με το συγκεκριμένο θέμα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ γιατί 

ήρθε και τελευταία στιγμή και τρέχαμε να προλάβουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να 
μπορέσουν να μπούνε οι καθαρίστριες στα σχολεία, για να μπορέσουν να καθαριστούν τα 
σχολεία και να υποδεχθούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, οπότε το ξέρουμε πάρα 
πολύ καλά. Να πω, λοιπόν, ότι εμείς ως Δήμος Καλαμάτας είμαστε οι πρώτοι πανελλαδικά που 
αγγίξαμε το συγκεκριμένο θέμα. Που μιλήσαμε για εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Που ο 
συνάδελφος Παύλος Κλάδης έφερε το Ψήφισμα που μάλιστα δεν ήταν και ομόφωνο. 
Πρακτικά είχαμε αυτές που ήταν μόνιμες, πλήρους απασχόλησης και αυτές που ήταν μερικής 
απασχόλησης. Και είχαμε και τις άλλες που ήταν με συμβάσεις έργου, δηλαδή εργολάβοι του 
εαυτού τους, που δεν είχαν δικαίωμα ούτε να αρρωστήσουν, ούτε να πάρουν άδεια, ούτε 
τίποτα. Αυτό, λοιπόν, εμείς διεκδικήσαμε να αλλάξει και είπαμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε 
εργαζομένους δύο ταχυτήτων, πρέπει να είναι όλοι στο ίδιο καθεστώς.  
Ξεκίνησε, λοιπόν, η Πολιτεία και είπε να το αλλάξουμε. Και προκήρυξε σύμφωνα με τα στοιχεία 
που είχε πάρει από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τις αίθουσες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος 
Καλαμάτας έχει αρκετές αίθουσες, με τις αίθουσες αυτές έβγαλε και τις αντίστοιχες 
καθαρίστριες με τις ώρες που χρειάζεται για να μπορέσουν να καθαρίζουν τα σχολεία. 
Προβλήματα προφανώς υπάρχουν, πρακτικά όμως. Έχουμε 24 που είναι αορίστου χρόνου 
πλήρης απασχόλησης και έχουμε και 14 που είναι αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης. 
Αυτές, λοιπόν, οι 14 είχαν το πλεονέκτημα να συνάπτουν και συμβάσεις εργασίας, οπότε εκεί 
που είχανε 3 κατοχυρωμένες ώρες ή 4 κατοχυρωμένες ώρες μπορούσαν να προσθέσουνε δύο 
ακόμα ώρες π.χ. και έτσι να είναι και αορίστου και να έχουνε και σύμβαση εργασίας, σύμβαση 
έργου. 
Ήρθε, λοιπόν, η προκήρυξη σύμφωνα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και είπε ότι μπορούμε να πάρουμε 86 
καθαρίστριες. 12 πλήρους απασχόλησης και 74 τρίωρες. Και εμείς είχαμε το δικαίωμα από κει 
και πέρα να αλλάξουμε, να προσθέσουμε υπερωρίες όπου εμείς επιλέξουμε και αυτές οι 
υπερωρίες προφανώς να καταβληθούν από τους δημοτικούς πόρους. Λοιπόν, από την 
προηγούμενη βδομάδα έχω υπογράψει το χαρτί που έχουμε το δικαίωμα να βάζουμε υπερωρία 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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σε όλες αυτές τις καθαρίστριες. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. 
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είπα τότε στις 14, σε αυτές που αναφέρθηκα στον κ. Μάκαρη 
νωρίτερα, που αυτές έχουν το δικαίωμα μόνο να γίνουν πλήρους απασχόλησης, είπα σε αυτές 
λοιπόν ότι «εμείς θα υποστηρίξουμε να έχετε τις ίδιες ώρες που είχατε και πέρυσι. Δεν θα 
στηριχθούμε στο ότι φέτος έχετε 3 κατοχυρώσει ώρες, είχατε όμως και 3 με συμβάσεις έργου, 
οπότε εμείς 3 θα σας δώσουμε μόνο. Θα σας υποστηρίξουμε γιατί είναι άδικο αν θέλετε. Γιατί 
έχετε προσδιορίσει τη ζωή σας σ’ αυτό το πλαίσιο». Αυτό κάναμε. Βάλαμε σε όλες αυτές, 
λοιπόν, προσθέσαμε σε όλες αυτές επιπλέον ώρες υπερωρίας για να μπορέσουν να καλύψουν 
τις ώρες που είχανε και πέρυσι, ώστε να καλύπτουν και μεγαλύτερο έργο. 
Συγχρόνως είπα από την πρώτη συνάντηση που έκανα μαζί τους, στις τρίωρες, ότι «θα 
προωθήσουμε ήδη τη διαδικασία για να γίνετε όλες σας, είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για δύο χρόνια», έτσι; Δεν είναι αορίστου. Και σε δύο χρόνια θα ανανεωθεί προφανώς. 
Είπαμε, λοιπόν, εκεί: Θα ζητήσουμε απ’ το Υπουργείο, γιατί εμείς μιλάμε με ρεαλισμό και όχι 
στον αέρα, όχι όλες πλήρους απασχόλησης, γιατί ποιος θα τις πληρώσει; Πρέπει να έρθουν τα 
χρήματα απ’ τη Αθήνα για να πληρωθούν όταν είναι πλήρους απασχόλησης. Είπαμε, λοιπόν, θα 
διεκδικήσουμε όλες οι τρίωρες να γίνουνε τετράωρες για αρχή. Και αυτό κάνουμε. 
Οπότε ό,τι έπρεπε να κάνουμε εμείς ως Δήμος Καλαμάτας το έχουμε κάνει και με τον 
παραπάνω βαθμό, έχουμε αυξήσει τις ώρες σε πάρα πολλές σχολικές καθαρίστριες, 
υποστηρίζουμε την καθαριότητα των σχολείων γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει κανονικότητα 
στα σχολεία και το λέω με κάθε ευκαιρία αυτό, να νιώθουν ασφαλείς και τα παιδιά και οι γονείς 
ότι τα παιδιά τους πηγαίνουν εκεί και είναι καθαροί οι χώροι και για το λόγο αυτό προσλάβαμε 
και 4 επιπλέον σχολικές καθαρίστριες για 4 μήνες λόγω COVID με πλήρης απασχόληση. Όχι 
μερική απασχόληση. Και έχουνε μοιραστεί αυτές οι 4 στις ανάγκες που είχαμε. 
Η κατάσταση στα σχολεία είναι καλή. Όλοι μου το λένε εμένα οι διευθυντές που μιλάω μαζί 
τους, οι περισσότεροι τουλάχιστον, όσοι με παίρνουν τηλέφωνο. Και κάποιοι που είχανε 
προβλήματα με πήραν προσωπικά εμένα τηλέφωνο και δώσαμε λύση. Έχουμε κάνει αυτό που 
πρέπει, έχουμε κάνει αυτές τις 14 αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, έχουμε προσθέσει 
ώρες ώστε να έχουν ακριβώς τις ίδιες ώρες που είχανε και πέρυσι. Τι θέλετε; Να τις κάνουμε 
πλήρους απασχόλησης  αυτές και να απολυθούν κάποιες από τις υπόλοιπες που έχουν έρθει, 
που είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου; Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα. Ούτε 
μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. 
Να ζητήσουμε να γίνουν όλες πλήρους απασχόλησης; Μακάρι. Μακάρι να το κάνουμε. Το 
υποστηρίζουμε και εμείς. Δεν λέμε όχι. Να το στείλουμε στο Υπουργείο και να πούμε στο 
Υπουργείο να τις κάνει όλες αορίστου χρόνου. Πλήρους απασχόλησης. Θα γίνει; Ή το λέμε 
μόνο για να μας ακούνε; Δεν θα γίνει. Οπότε ας είμαστε ρεαλιστές και ας διεκδικήσουμε αυτά 
που πρέπει. Αυτό που πρέπει είναι αυτό που ήδη έχουμε κάνει, που έχουμε ζητήσει όλες οι 
τρίωρες να γίνουν τετράωρες. 
Και κάτι ακόμα σ’ αυτό που αναφέρθηκε. Δεν υπάρχουν καθαρίστριες που φεύγουνε σε 
μιάμιση ώρα από το ένα σχολείο, παιδικό σταθμό να πάμε στον άλλον παιδικό σταθμό. Αυτές, 
λοιπόν, μέχρι τώρα είχανε μία ώρα στον έναν παιδικό σταθμό – μία ώρα στον άλλο παιδικό 
σταθμό. Και εγώ τότε είπα ότι δεν είναι δυνατόν, πρέπει να υπολογίσουμε και μία ώρα ακόμα 
για τις μετακινήσεις και έχουν γίνει και αυτές τρίωρες. 
Δεν υπάρχει, λοιπόν, καθαρίστρια που να είναι κάτω από τρεις ώρες, ενώ υπήρχανε πρώτα και 
καθαρίστριες σχολικές που ήτανε μιάμιση ώρα ή και μία ώρα. Ο Γιάννης τα ξέρει. Τώρα τις 
έχουμε κάνει όλες τρίωρες. Οπότε υποστηρίζουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε γιατί 
αντιλαμβανόμαστε ότι και την αναγκαιότητα των σχολείων να είναι καθαρά αλλά και σε 
ανθρώπινο επίπεδο, είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε. Άλλωστε απ’ την πρώτη στιγμή εμείς 
ως Δημοτική Αρχή έχουμε δείξει πως είμαστε δίπλα στον εργαζόμενο. Και το έχουμε αποδείξει 
σε όλες τις καταστάσεις. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Εγώ, είναι η σειρά μου. Η κα Οικονομάκου δεν είναι να μιλήσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης. 

Εγώ, κ. Πρόεδρε, με τα όσα άκουσα δεν μπορώ να διαμορφώσω ιδιαίτερη 
άποψη. Ο κ. Δήμαρχος λέει ότι όλα είναι εντάξει. Έτσι; Οι καθαρίστριες 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ισχυρίζονται όχι. Επίσης, εκείνο που δεν, τουλάχιστον σε μένα δεν κατέστη απόλυτα σαφές 
είναι για ποιο αριθμό και απευθύνομαι και στον κ. Μάκαρη, για ποιο αριθμό καθαριστριών 
μπορούμε να βοηθήσουμε (;), ώστε εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να την εξαντλήσουμε και 
να μην χανόμαστε στη συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι επί της ουσίας όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει 
να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των σχολείων. Αυτό νομίζω 
ότι είναι το ζητούμενο. 
Από κει και πέρα, επειδή δεν ξέρουμε, εγώ τουλάχιστον, τις ακριβείς διαδικασίες που ισχύουν 
με τη μια ή την άλλη περίπτωση στέκομαι σ’ αυτό. Να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες ώστε να 
παρέχουμε στα σχολεία μας την καλύτερη ποιότητα καθαρισμού προς όφελος της ασφάλειας 
και της υγιεινής των σχολείων.  

Ευχαριστούμε. 
Η κα Οικονομάκου. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Ναι, εγώ, εγώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Θα τοποθετηθεί η κα Γκλεγκλέ, το μόνο εγώ που… 

Προφανώς το Υπουργείο αγνοεί ότι σαν πόλη έχουμε πάρα πολλά σχολεία. Μόνο 
τα δημοτικά είναι περίπου 26, αν δεν είναι παραπάνω. Δεν αναφέρω τα γυμνάσια 

και τα λύκεια. Είπε ο Δήμαρχος ότι δεν υπάρχουν καθαρίστριες οι οποίες έχουνε σπάσει. Η κα 
Καραμπίνη πίσω μου πηγαίνει μιάμιση ώρα στο 4ο γυμνάσιο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Αα συγνώμη, με συγχωρείτε τότε. Όχι, η κα Καραμπίνη, λοιπόν, που είναι τρίωρη 
μου λέει ότι πηγαίνει μιάμιση ώρα στο 4ο γυμνάσιο και μιάμιση ώρα στο 6ο 

γυμνάσιο. Αυτό, λοιπόν, να το δει αυτός που πρέπει να το δει.  
Εγώ άλλο θέλω να πω, ότι αν μπορούμε τουλάχιστον ακόμη κάποιες, να προτείνουμε στην 
κυβέρνηση, καταλαβαίνω ότι δεν είναι δικιά σας απόφαση, το καταλαβαίνω και το κατανοώ 
απόλυτα, έγινε γνωστό σε μας από τις καθαρίστριες ότι όταν μετά τον κορωνοϊό, μετά την 
καραντίνα τη μεγάλη, ας το πούμε έτσι, άνοιξαν τα σχολεία και μπήκαν μέσα για να κάνουν 
καθαρισμό, κάποιες ενώ είχαν τις ίδιες αίθουσες και δούλεψαν τις ίδιες ώρες, δεν πήραν όμως 
τα ίδια χρήματα.
Θέλω να πιστεύω, θα ήθελα όμως μια απάντηση, ότι έχει να κάνει με τα μόρια; Δεν μπορώ να 
καταλάβω γιατί κάποια που καθάρισε τις ίδιες ώρες τις ίδιες αίθουσες πήρε άλλα λεφτά από 
κάποια άλλη που δεν πήρε τα ίδια λεφτά. 
Θέλω, επίσης, απάντηση για τα ρούχα που πρέπει να φοράνε σε περίπτωση κρούσματος, αν 
πρέπει το σχολείο να έχει προμηθευτεί τις προσωπίδες τις οποίες μας υποχρεώνει το ΕΟΔΥ και 
όχι μόνο αυτές τις μάσκες τις υφασμάτινες.
Και θα ήθελα να πω στον κ. Κοσμόπουλο, δεν είναι λογισμικό, απλά το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει κάνει το 
εξής και δεν φταίει η Δημοτική Αρχή η φετινή, φταίει σαφώς η προηγούμενη. Υπάρχει, λοιπόν, 
μια εφαρμογή, το λεγόμενο My School στο σχολείο, στο οποίο αποτυπώνεται όλη η 
πραγματικότητα ενός σχολικού συγκροτήματος και μέσα εκεί αναφέρουμε πόσες αίθουσες 
έχουμε, πόσες τουαλέτες, πόσα γραφεία καθηγητών. Προφανώς, λοιπόν, αυτό το My School 
δεν έχει ενημερωθεί από λάθος ίσως μερικών διευθυντών, με αποτέλεσμα φαίνονται κάποια 
σχολεία ότι έχουν 6 αίθουσες ενώ οι γυναίκες καθαρίζουν 11. Επικαιροποίηση, λοιπόν, έπρεπε 
να ζητήσει απ’ αυτή την εφαρμογή, πράγμα το οποίο δεν έγινε. 
Ευχαριστώ. 

Λοιπόν, η κα Κουζή. 
Ο κ. Μάκαρης τελευταίος γιατί είναι εισηγητής.  

ΜΑΚΑΡΗΣ: Εντάξει, απλά για να βοηθήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η κα Κουζή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Εγώ απ’ τους ανθρώπους που μίλησαν θα μιλήσω σαν μαμά. Δεν είναι όλα έτσι όπως 
τα περιγράφουν, ενδεχομένως στον Δήμαρχο να περιγράφεται μία καλύτερη εικόνα 

απ’ αυτή που υπάρχει. Εγώ που έχω παιδιά σε ένα δημοτικό σχολείο δεν είναι καθόλου καθαρό 
στη μέση του ωραρίου. Σημαίνει ότι έχει ένα βασικό πρόβλημα το οποίο το αναγνωρίζουν τα 
παιδάκια, το αναγνωρίζουν οι γονείς που πηγαίνουν εκεί τα παιδιά τους, άρα δεν είναι έτσι η 
πραγματικότητα, δεν είναι ότι είναι όλα καταπληκτικά και έχουμε λύσει το πρόβλημα. 
Αυτές οι γυναίκες διαμαρτύρονται προφανώς γιατί υπάρχει ένα αντικείμενο πάρα πολύ μεγάλο. 
Τα παιδιά είναι τώρα όλα σε μία αναταραχή, δεν μπορούν και οι γυναίκες να τα 
εξυπηρετήσουνε και προφανώς το σχολείο δεν καλύπτεται με τα ωράρια. Αυτό είναι σαφές, 
δεν χρειαζόταν να το αμφισβητήσουμε. Ούτε είναι καλά, ούτε μεταφέρονται ως καλά. Ρωτήστε 
τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων που όλοι το βασικό τους παράπονο και νομίζω ότι έχει 
φτάσει και ο Σύλλογος Γονέων στον Δήμαρχο και έχουν εκφράσει τα παράπονά τους σε σχέση 
με την καθαριότητα του σχολείου. Καμία καθαριότητα δεν υπάρχει, δεν μπορούν οι γυναίκες 
να ανταπεξέλθουν στον όγκο των παιδιών και την απροσεξία τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Νιάρχος. 

Ναι. Να πούμε δυο λόγια πάνω σ’ αυτό το θέμα που απασχολεί τους εργαζόμενους 
στην καθαριότητα των σχολείων. Εμείς θα σας διαβάσουμε για αρχή αυτό το 

κείμενο που φέρατε και έγινε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν τον Αύγουστο και 
τώρα λέτε ότι «κάναμε ό,τι μπορούσαμε». Και λέγατε τότε: Το Σεπτέμβριο και με δεδομένο το 
ενδεχόμενο ενός νέου κύματος της πανδημίας, όπως εκτιμά η επιστημονική κοινότητα, δεν 
επιτρέπονται πειράματα όσον αφορά την υγιεινή και την καθαριότητα, την επαρκή κάλυψη των 
σχολικών μονάδων. Το ζήτημα του μόνιμου και του αναγκαίου σε αριθμό προσωπικού 
καθαριότητας στα σχολεία ούτε αναβολή παίρνει, ούτε μπορεί να αφεθεί σε εργολάβους. 
Παρόλα αυτά αυτό κάνατε. 113 εργαζόμενες συμβασιούχες καθαρίστριες στα σχολεία του 
Δήμου μας με 15 χρόνια συνεχόμενης εργασίας δεν επιτρέπεται να παραμένουν στο 
απαράδεκτο καθεστώς της εργολαβίας και σε διαρκή ομηρία, να γίνονται μπαλάκι μεταξύ 
φορέων και υπουργείων απ’ την κάθε κυβέρνηση. 
Αυτό λέγατε σε μια περίοδο που υπήρχαν και κινητοποιήσεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδας για 
να υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία στην καθαριότητα των σχολείων και μάλιστα βγαίνατε 
και λέγατε ότι θα γίνουν οι συμβάσεις αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Αυτό λέγατε 
τον Αύγουστο. Το αποτέλεσμα και η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ήταν 74 μερικής 
απασχόλησης και 12 πλήρους απασχόλησης. Και εδώ εμείς δεν θα συμφωνήσουμε με αυτό που 
έλεγε πριν ο συνάδελφος ο Γιάννης ότι είναι αποκλειστικά ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι 
ευθύνη και του Δήμου. Και όλων των Δήμων και του Δήμου της Καλαμάτας. 
Και γενικά το Υπουργείο αποφάσισε όταν έκανε κατανομή στους εργαζόμενους στην 
καθαριότητα, ενώ στην αρχή έλεγε για πλήρους απασχόλησης, 50% πλήρους απασχόλησης – 
50% μερικής τρίωρης απασχόλησης. Για το Δήμο της Καλαμάτας αυτό είναι χειρότερο. Είναι 
20% με 80%. 
Τώρα να πάμε να δούμε αν μπορείτε να το κάνετε ή δεν μπορείτε να το κάνετε. Γιατί απ’ τη 
μια μεριά μας λέτε ότι κάναμε την τρίωρη πεντάωρη, πληρώνοντας από τον προϋπολογισμό 
του Δήμου και απ’ την άλλη μας λέτε ότι δεν μπορούμε να την κάνουμε εξάωρη, εφτάωρη ή 
οκτάωρη, αλλά πεντάωρη την κάναμε, πληρώνοντας…, 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Τετράωρη, όσο…, τετράωρη, τρεισήμισι, πεντάωρη, ανάλογα. Αυτό μπορούμε να 
το κάνουμε, αλλά οκτάωρη δεν μπορούμε να το κάνουμε. 

Απ’ την άλλη μεριά, προσλαμβάνετε και άλλες καθαρίστριες με μερική απασχόληση και όχι 
μέσα απ’ τη Σχολική Επιτροπή. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Όχι μέσα απ’ τη Σχολική 

ΚΟΥΖΗ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:

ΝΙΑΡΧΟΣ:
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Επιτροπή αλλά το πάτε στην Οικονομική Επιτροπή λόγω COVID, όπου έχετε το δικαίωμα να το 
κάνετε και τις προσλαμβάνετε με εξάωρη απασχόληση που θα πληρώσει ο προϋπολογισμός 
του Δήμου. Γιατί δεν μπορείτε να πάτε στην Οικονομική Επιτροπή και τις 74; Και να πληρώσει 
ο προϋπολογισμός του Δήμου και να τα διεκδικήσει από το Υπουργείο αυτά τα χρήματα. Γιατί; 
Γιατί δεν θέλετε να το κάνετε προφανώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε.

Μισό λεπτό. Και από κει και πέρα, επειδή λέτε δεν μπορείτε, εμείς θα σας 
διαβάσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας που λέει: 

«Αποφασίζουμε τη μετατροπή των 59 καθαριστριών μερικής απασχόλησης σε σύμβαση 
πλήρους απασχόλησης» και η απόφαση αυτή εφαρμόστηκε μια βδομάδα μετά του Υπουργείου 
την ανακοίνωση. Και μάλιστα λένε, υποστηρίζουν… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Πλήρους απασχόλησης. Αυτές τις 59, οι 59 που από το Υπουργείο ορίστηκαν ως 
τρίωρης μερικής απασχόλησης έγιναν πλήρους απασχόλησης. Αυτό θα κοστίσει στο 

Δήμο της Πάτρας 500.000 ευρώ αν δεν τα πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και στο κάτω-
κάτω της γραφής λέτε ότι έχετε 15 εκατομμύρια ταμειακό υπόλοιπο, είναι εύρωστος 
οικονομικά ο Δήμος της Καλαμάτας, εε λόγω πανδημίας, λόγω υγείας, λόγω ασφάλειας, λόγω 
προστασίας των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στα σχολεία και για τους 
εργαζόμενους κάντε το. Και να πληρωθούν κιόλας. 
Πώς μπορείτε, δηλαδή, να ορίζετε υπερωρίες; Και ποιες και πότε; Ορίστε υπερωρίες για 
οκτάωρη απασχόληση. Μπορείτε να το κάνετε. Έχετε ευθύνη αν δεν το κάνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος. 

Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 
Εμείς θέλουμε να πούμε το εξής: Το θέμα αυτό είναι εξόχως σημαντικό για 

το Δήμο και για σήμερα και πιστεύω ότι ήτανε πολύ σωστό απ’ τις παρατάξεις που το έβαλαν 
προ ημερησίας διάταξης. Θα πω το εξής: ότι έχει πολλές πτυχές γιατί έχουμε σήμερα σχέσεις 
εργασίας τριών ταχυτήτων, υπάρχουνε, όπως όλοι γνωρίζουμε, αορίστου χρόνου, ορισμένου 
χρόνου, πλήρους και μερικής απασχόλησης. 
Σε μέσο όρο χώρας, επειδή αναφέρθηκαν στοιχεία στατιστικά από συναδέλφους, ο Δήμος της 
Καλαμάτας το 20%, όπως είπαμε, το έχει με μερική απασχόληση. Σε επίπεδο όμως χώρας αν 
κοιτάξουμε σχεδόν το 50% όλων των καθαριστριών είναι πλήρους απασχόλησης. 
Άρα λοιπόν σημαίνει ότι επειδή εμείς σαν Δήμος είμαστε μακριά από το μέσο όρο, το 45% 
περίπου αντιστοιχεί στο σύνολο των καθαριστριών της χώρας από επίσημα στοιχεία που και 
εμείς ανατρέξαμε και βρήκαμε, μπορεί ο Δήμος να το αυξήσει. Πώς μπορεί να το αυξήσει θα 
πούμε εμείς. Επειδή ο Δήμος έχει λάβει, όπως γνωρίζουμε, κ. Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι, 
ένα ποσό της τάξης περίπου των 500-600 χιλιάδων ευρώ λόγω της πανδημίας, τα χρήματα της 
πανδημίας, όπως είπε και ο συνάδελφος, δίνονται για τέτοιου είδους βοηθήματα. Δηλαδή για 
υγειονομικούς λόγους. 
Άρα λοιπόν, ένα τέτοιο λόγο μπορεί να επικαλεστεί και ο Δήμος της Καλαμάτας και να δώσει 
ένα ποσό ώστε να αυξήσει το ποσοστό του 20% των καθαριστριών που είναι με μερική 
απασχόληση, να το αυξήσει και να το πάει στο 30 ή στο 35 ή στο 40%. 
Ένα, δηλαδή, ποσό από κει της τάξης των 100, των 200.000 ευρώ, δεν ξέρω ακριβώς πόσο 
είναι και να αυξήσει το ποσοστό και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Και το κάνει κυρίως όχι 
μόνο για λόγους εργασιακούς, γιατί εδώ το ένα θέμα το μεγάλο είναι το εργασιακό που εμείς 
είμαστε και εμείς απ’ την πλευρά μας εναντίον αυτών των ειδών σχέσεων εργασίας αλλά είναι 
κυρίως και το υγειονομικό. Και θα το πω αυτό έτσι με λίγα λόγια για να μην μακρηγορώ και 
εμείς μιλήσαμε με καθαρίστριες και κυρίως μιλήσαμε και με εκπαιδευτικούς και μιλήσαμε και με 
το γονεϊκό κίνημα και μιλήσαμε και με το μαθητικό κίνημα και μιλήσαμε και με τους 
συνδικαλιστές και βλέπουμε το εξής: ότι όταν ας πούμε ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να 
βγάλει το μεροκάματο ολόκληρο και δουλεύει 3 ώρες, φεύγει για 3 ώρες και ξαναέρχεται πάλι 

ΝΙΑΡΧΟΣ:

ΝΙΑΡΧΟΣ:

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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για 3 ώρες, θα πρέπει να αναζητήσει κάπου αλλού αυτό το μεροκάματο. Έτσι δεν είναι; Πού θα 
πάει; 
Λοιπόν, πέρα τα έξοδα που κάνει από και προς την εργασία του. Όταν όμως τίθεται θέμα 
υγείας αφενός δεν προλαβαίνει να κάνει τη δουλειά του σωστά όπως προβλέπεται, με τα 
αυξημένα τμήματα τώρα που έχουμε, πάλι είχαμε 22 παιδιά στο τμήμα, τώρα έχουμε 25, 
σημαίνει ότι θα θέσει τον εαυτό του σε κάποιο κίνδυνο προκειμένου να βγάλει το μεροκάματό 
του. Μπορεί εκείνη την ώρα να καθαρίσει έναν ιδιωτικό χώρο που προβλέπεται και από το 
νόμο να το κάνει, για να μπορέσει να καλύψει αυτό που του λείπει. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι αν δεν είναι, λοιπόν, πλήρους απασχόλησης ο εργαζόμενος στην 
καθαριότητα, στα σχολεία και ρωτάω: ποιος γονιός θέλει να έχει αυτόν τον κίνδυνο για το 
παιδί του, για κάποια ολίγα χρήματα; Ποιος είναι αυτός ο γονιός που το δέχεται αυτό το 
πράγμα; Και ξέρουμε ότι πολλοί γονείς και για λόγους, αν θέλετε, κοιτάξτε, γίνεται και στα 
ιδιωτικά σχολεία, λοιπόν, δεν τηρούνται τα ίδια μέτρα και σταθμά.  
Άρα λοιπόν, η πολιτεία οφείλει, ο Δήμος μπορεί να αυξήσει το ποσοστό της πλήρους 
απασχόλησης στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε πρώτη φάση, για να μπορέσει να καλύψει 
όλο το ωράριο των καθαριστριών από τα χρήματα τα οποία…, από μέρους των χρημάτων, όχι 
όλα, που έχει λάβει ο Δήμος Καλαμάτας για την πανδημία και για υγειονομικούς λόγους. 
Άρα εμείς προβάλλουμε λόγους υγείας, νομίζω ότι είμαστε πολύ αναλυτικοί και 
εμπεριστατωμένοι, κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το 
κάνουμε. Σε ποιο βαθμό; Αυτό θα το κρίνει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή γνωρίζει καλύτερα 
με ποιο τρόπο μπορεί να το κάνει. Πάντως τρόποι, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Νιάρχος, 
υπάρχουν. 
Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ πολύ. 

Και εμείς ευχαριστούμε. 
Θέλει το λόγο για ένα λεπτό ο κ. Χριστόπουλος επί προσωπικού. 

Ένα λεπτό, κ. Πρόεδρε. Επειδή ανέφερε ο κ. Νιάρχος το όνομά μου, εγώ 
είπα κάτι σαφές, ότι φταίει το Υπουργείο γιατί το Υπουργείο δεν έχει την 

πολιτική βούληση να κάνει τι; Απλό. Τις αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης να τις 
μετατρέψει σε μόνιμες και να προχωρήσει σε μια διαδικασία πρόσληψης μόνιμων καθαριστριών 
ώστε να λυθεί το θέμα δια παντός. Εκεί είναι πολιτική ευθύνη του Υπουργείου. Θα πρέπει να 
λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. 
Και το δεύτερο που είπα, ότι η κατανομή των 74 συν 12 έγινε πώς; 10ο Δημοτικό σχολείο έχει 
13 τμήματα, όμως δεν έλαβαν υπόψη τους ότι εκεί υπάρχει αίθουσα πληροφορικής, 
βιβλιοθήκης, τάξη ένταξης, εργαστήριο φυσικής, εικαστικών, γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι. 
Έτσι, λοιπόν, έβγαλαν με το δικό τους τρόπο, εκεί δεν φταίει ο Δήμος, φταίνε οι Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης που έδωσαν λάθος στοιχεία, θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους 
και το Υπουργείο που δεν κατέγραψε τις πραγματικές ανάγκες. Αυτό είπα. Ο τελευταίος είμαι 
που θα υπερασπιστώ το Δήμο γιατί, να μην αφήνουμε και εντυπώσεις. 
Τώρα, πρόταση, στο δια ταύτα, η πρόταση είναι απλή: Οι 14 αορίστου χρόνου μερικής 
απασχόλησης όσο το δυνατόν να γίνουν αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης και από τις 
74 θα πρέπει να καλύψουμε τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, να μεγαλώσουν όσο το 
δυνατόν και να διεκδικήσουμε να γίνουν πλήρους απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης εννοώ 
εξήμισι ώρες. Αυτά τα δύο πρέπει να διεκδικήσουμε συγκεκριμένα και σαφέστατα. Όλα τα 
άλλα είναι λαϊκισμός. 

Μάλιστα. 
Άλλος θέλει να κάνει τοποθέτηση, συνάδελφος; Ελάτε κ. Μπάκα. 

Σας παρακαλώ όλους να τηρείτε αποστάσεις. Εδώ κάθεστε δίπλα-δίπλα. Σας παρακαλώ πάρα 
πολύ. Να αραιώσετε, να αραιώσετε. 

Κύριε Πρόεδρε, επειδή θα κλείσει ο κ. Μάκαρης φαντάζομαι, κάπως έτσι δεν…, 
θα κλείσει ο κ. Μάκαρης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε. Ο κ. Μάκαρης ως εισηγητής θα μιλήσει τελευταίος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα μου δώσετε το λόγο τώρα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, τώρα ζήτησε το λόγο ο κ. Μπάκας. Μετά τον κ. Μπάκα θα πάρετε το λόγο. 

ΜΠΑΚΑΣ Δ.: Κύριε συνάδελφε, δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα να κλείσω τη συζήτηση… 

Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει εδώ και μέλος από την Ένωση Γονέων. Να δώσετε το 
λόγο για 2-3 λεπτά. Από την Ένωση Γονέων του Δήμου Καλαμάτας. 

Κύριοι συνάδελφοι, κατεξοχήν το πρόβλημα είναι πολιτικό, ας μην κρυβόμαστε. 
Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έγινε με την 

αντίστοιχη μεταφορά πόρων. Η συνολική ευθύνη για τη διαχείριση των σχολείων θα έπρεπε να 
είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε 
ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς. Όλα αυτά που εισηγούμεθα εμείς σήμερα είναι ημίμετρα 
και ασπιρίνες. Λέμε οι 74 να γίνουνε έτσι, οι άλλες μισές αλλιώς. 
Η λογική η κοινή λέει ότι ένα σχολείο πρέπει να έχει εργαζόμενη καθαρίστρια πλήρους 
απασχόλησης, ασφαλισμένη, είναι λογικό αυτό, γιατί πρέπει να εξυπηρετούνται οι ανάγκες σε 
καθαριότητα και υγιεινή των σχολείων. Ένας λόγος παραπάνω που το επιβάλλουν οι σημερινές 
συνθήκες είναι η περιβόητη διαδικασία που ζούμε όλοι με τον COVID. 
Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να εμπλακούμε ως Δήμος σε μια λογική 
χρησιμοποίησης των πρώτων χρημάτων, 500.000, οι οποίες πραγματικά θα επαρκέσουν για 
ένα χρόνο για να λύσουν προσωρινά το πρόβλημα και να μην διεκδικήσουμε μαχητικά, μαζί με 
τους εργαζόμενους, με ένα Ψήφισμα, αντιλαμβάνομαι τι γίνεται, διότι πολιτικά αποφασίζουμε, 
κύριοι, είμαστε πολιτικό όργανο, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, θεσμικά έχουμε ρόλο να 
πιέσουμε το Υπουργείο ώστε αυτή η περιβόητη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας η οποία 
έχει περάσει στη ζωή μας και στην καθημερινότητα να μην δημιουργεί άλλα, αυτά τα 
προβλήματα της γελοιότητας που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, διότι απαξιώνεται η ανθρώπινη 
υπόσταση, απαξιώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, απαξιώνεται το βασικό δικαίωμα, το 
δικαίωμα στη δουλειά, τη δυνατότητα να συντηρώ την οικογένειά μου. 
Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται; Κύριοι, δεν είμαστε όλοι βολεμένοι. Είμαι βέβαιος ότι όλοι το 
αντιλαμβάνεστε. Εμείς όμως ως πολιτικό όργανο πρέπει ένα ηχηρό μήνυμα προς την 
κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν μό-νι-μοι. Και 
ότι πρέπει οι προϋπολογισμοί να καλύπτονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τελεία και 
παύλα. Όχι άλλα μπαλάκια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ευχαριστούμε, κ. Μπάκα. 
Ο κ. Μαρινάκης έχει το λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είναι εσφαλμένη η εικόνα που δημιουργείται 
ότι τα σχολεία δεν καθαρίζονται. Κάποιοι συνάδελφοι δυστυχώς παρασύρθηκαν 

και δημιουργούν ήδη απορίες και ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και στους 
γονείς και στους μαθητές ότι τα σχολεία μας δεν καθαρίζονται. Καθαρίζονται και καθαρίζονται 
με το παραπάνω. 
Η ερώτηση που ακούστηκε ή η απορία ότι ο Δήμος Καλαμάτας αδικήθηκε από τον 
Θεοδωρικάκο ή από τα νομοθετήματα που παρήχθησαν είναι γιατί αυτοί οι Δήμοι, κύριοι 
συνάδελφοι, αγαπητέ κ. Κοσμόπουλε, δεν είχαν αορίστου χρόνου. Εμείς είχαμε αορίστου 
χρόνου και βεβαίως…, 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να τις αθροίσουμε.

Να τις αθροίσουμε, καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Εμείς 
έχουμε 38 αορίστου χρόνου. Οι 24 είναι πλήρους απασχόλησης και οι 14 είναι 

μερικής απασχόλησης. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)… από τις 67.

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ Δ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:
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Όταν δεν είχαν καθόλου συν 86; Θα καθαρίσουμε και τους διπλανούς Δήμους; 
Περιμένετε, περιμένετε. Συνολικά είπαμε είχαμε 36…, 38 και πήραμε άλλες 86, 

που ποικίλει η μορφή εργασίας. Αυτό λέμε. Εσείς προηγουμένως κάνατε κάποιες αναφορές για 
το Δήμο Παύλου Μελά που είπατε 60 τόσες, ο άλλος 80 τόσες, 200 τόσες. Δεν είχαν αορίστου 
χρόνου αυτοί. Μην το ξαναλέμε. Το ίδιο. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αθροιστικά δεν είμαστε πίσω. Αθροίστε και τις 38, κ. Κοσμόπουλε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο!

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε… 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε, μην κάνετε, σας παρακαλώ, διάλογο.  

Μπήκαμε σε μία συζήτηση όχι προφανώς γιατί τα σχολεία δεν καθαρίζονται. Τα 
σχολεία καθαρίζονται. Μπήκαμε σε μία συζήτηση για να καλύψουμε τις 

ανησυχίες των καθαριστριών ή την αγωνία ή εν πάση περιπτώσει αυτό που ζητούν καιρό 
τώρα, να γίνουν πλήρους απασχόλησης. Είναι κρίσιμο όμως να πούμε για ποιες συζητάμε, γιατί 
ενδεχομένως να απευθυνόμαστε σε λάθος ανθρώπους.  
Αυτοί που μπορούν, σύμφωνα και με αυτά που είπε ο Δήμαρχος και αυτά που ορίζει ο Νόμος, 
να γίνουν πλήρους απασχόλησης είναι οι αορίστου χρόνου. Δηλαδή μιλάμε για τις 14. Αν τώρα 
θέλουμε να δείξουμε τη γενναιότητά μας λέγοντας ότι όλες να γίνουν αορίστου χρόνου, το 
πρώτο, λοιπόν, που παρατηρείται είναι ότι ξεφεύγουμε τελείως από τον κανόνα και τις οδηγίες 
του Υπουργείου για το πώς καθαρίζονται τα σχολεία. Λέει: Μία εργατοώρα δύο αίθουσες. Αν 
θα τις κάνουμε όλες, λοιπόν, αυτές τις κυρίες πλήρους απασχόλησης, βεβαίως στην εργασία 
έχουν δικαίωμα όλοι και καλό είναι να μην υπάρχουν ελαστικές μορφές, θα πρέπει να 
αναλάβουμε να καθαρίσουμε τα σχολεία, πιθανόν και της Μεσσήνης και δεν ξέρω και πιο πέρα. 
Ή αν έχουμε τη γενναιότητα, λοιπόν, να πούμε ότι δεν θα πάρουν πολλοί από λίγο ή 
τουλάχιστον αυτά που έπαιρναν, κάποιοι θα πρέπει να αποχωρήσουν. Κάποια στιγμή πρέπει να 
είμαστε ειλικρινείς με αυτά που λέμε. Δεν μπορεί να χαϊδεύουμε τους πάντες. Δεν χωράνε όλοι 
να γίνουν πλήρους. Αν, λοιπόν, αναζητούμε αυτό, να το πούμε. Βάλτε μία διαδικασία και εν 
πάση περιπτώσει αυτοί που έχουν, ξέρω ’γώ, τα περισσότερα μόρια να γίνουν πλήρους. 
Συνεπώς, λοιπόν, και να κλείνω, τα σχολεία καθαρίζονται, τα σχολεία της Καλαμάτας διαθέτουν 
1.010 αίθουσες, οι εργατοώρες που έχουμε αθροίσει αυτή τη στιγμή, αυξάνοντας κατά μία 
ώρα τις τρίωρες κάνοντάς τες τετράωρες από τις ΙΔΟΧ, καθώς και μην διαταράσσοντας την 
εργασιακή θέση και εν πάση περιπτώσει και την αμοιβή που είχαν οι αορίστου χρόνου, 
φτάσαμε να έχουμε 598 εργατοώρες. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι γίνεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια έτσι ώστε τα σχολεία να είναι κατά τον καλύτερο τρόπο καθαρά και ασφαλή για τα 
παιδιά μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ. Μαρινάκη. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Περιμένω όμως να ακούσω για ποιες συζητάμε. 

Πέρασε η ώρα πολύ. 
Κύριε Μπεχράκη, ελάτε, για δύο λεπτά. 

Να τελειώνουμε γιατί αργήσαμε πολύ. 

Το πρώτο ζήτημα είναι ότι πράγματι η κεντρική κυβέρνηση δίνει τους πόρους 
και δεν έχουνε οι Δήμοι πόρους δικούς τους, αλλά αλήθεια είναι, επίσης, ότι η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν βολεύεται με τις κατευθύνσεις της κεντρικής κυβέρνησης και 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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προσπαθεί να δημιουργήσει έδαφος για νέα αιτήματα. Δηλαδή, εάν εμείς σαν Αυτοδιοίκηση δεν 
απαιτήσουμε από την κεντρική κυβέρνηση πόρους γι’ αυτό το οποίο το έργο έχουμε αναλάβει 
απ’ την κεντρική κυβέρνηση και δεν μας δίνουν τους πόρους, τότε δεν κάνουμε σωστά τη 
δουλειά μας και σαν Αυτοδιοίκηση. 
Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να αναφέρω, ότι στην Κοζάνη φάνηκε ότι το σχέδιο προστασίας 
που υπάρχει απ’ την κεντρική κυβέρνηση έχει διαφοροποιηθεί απ’ πέρσι το χειμώνα. Λέει θα 
είναι lockdown όλη η πόλη και τα σχολεία θα είναι ανοιχτά και θα λειτουργούν, γιατί έχουμε τη 
δυνατότητα σαν Πολιτεία το οργανωμένο σύστημα που έχουν τα σχολεία καθαριότητας, 
μέσων προφύλαξης και τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα παιδιά να είναι προστατευμένα και οι 
οικογένειες στα σχολεία. 
Αυτό δημιουργεί νέες απαιτήσεις απ’ την Αυτοδιοίκηση απέναντι απ’ την κεντρική κυβέρνηση. 
Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. 
Το τρίτο στοιχείο και τελειώνω, το τρίτο στοιχείο, το λέω αυτό για να δώσω επιχειρήματα εάν 
θέλει η Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει απ’ την κεντρική κυβέρνηση, γιατί ο άλλος δρόμος είναι 
να υπακούμε χωρίς να διεκδικούμε και να μην μπορούμε να πάρουμε νέους πόρους από την 
κεντρική κυβέρνηση σε δίκαια αιτήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλά αιτήματα επειδή 
αναφέρονται στη λαϊκή βάση και στα δημόσια σχολεία, δεν πολυενδιαφέρουν, δεν είναι 
γκλαμουράτα για να προκηρυχθούν και να δοθούν πόροι, γιατί είναι για λαϊκές ανάγκες. 
Το τρίτο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι η εικόνα η εξωραϊσμένη που φέρνετε εδώ στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θα σας φέρω ένα στοιχείο. Το σχολείο που είναι το Δημοτικό 100 
μέτρα παρακάτω, η καθαρίστρια πηγαίνει στις 12:00 η ώρα το μεσημέρι. Έχετε κάνει καμιά 
σύμβαση με τον COVID να χτυπάει μετά τις 12:00 το μεσημέρι; Αν το σχολείο δεν καθαρίζεται 
από το πρωί ώστε να μην μπορέσει… Λέω ψέματα, κ. Δήμαρχε; Κύριε Σαράντο Μαρινάκη, λέω 
ψέματα; Το διπλανό σχολείο, το 24ο Δημοτικό δεν είναι; Στις 12:00 η ώρα το μεσημέρι 
πηγαίνει η καθαρίστρια. 

Κύριε Μπεχράκη, κάνατε μία αναφορά που δείχνει επιλήψιμη συμπεριφορά, όχι 
από σας. Αν συμβαίνει αυτό. Θα ελεγχθεί αυτό. 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Φυσικά να ελεγχθεί. 

Υπάρχει ωράριο, είναι επιλήψιμη η συμπεριφορά αυτή που αναφέρετε και 
συνεπώς θα κληθείτε να την υποστηρίξετε. Θα κληθείτε, κύριε συνάδελφε, να 

το υποστηρίξετε… 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν ξέρω αν είναι επιλήψιμη, αυτή την πληροφορία την έχω από το γονεϊκό… 

…αυτό που λέτε εδώ. 
Θα κληθείτε γιατί θα ελεγχθεί και αν είναι έτσι όπως το λέτε θα πρέπει να το 

υποστηρίξετε κιόλας. 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εντάξει, ψάχτε το. 

ΦΩΝΗ: Κύριε Μαρινάκη, …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, μην παίρνετε το λόγο. 

ΦΩΝΗ: Στο Ασπρόχωμα που είναι οι Ρομά, πάει η καθαρίστρια απ’ το πρωί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, γιατί πήρατε το λόγο; 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Για να υπερασπίσει το δίκιο και την αλήθεια. 

Σας παρακαλώ! 
Κύριε Μαρινάκη, μην δίνετε συνέχεια.  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Θα ολοκληρώσω ότι οι φοβέρες δεν χρειάζονται, έχουμε ελευθερία λόγου, λέμε 
και κρινόμαστε από τους πολίτες και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το 

ελέγξετε και θα έρθετε και θα πείτε: γιατί, συνάδελφε, είπατε αυτά; Η πληροφορία η δικιά μου 
είναι από το γονεϊκό κίνημα και υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα σχολεία, είναι ότι δεν έχουμε έτοιμο σύστημα, ένας 
γονέας ο οποίος θα διαπιστώσει ότι το παιδί του έχει υποστεί από τον COVID το τι θα κάνει, 
πού θα πάει με εξετάσεις, πώς θα διενεργηθεί όλο αυτό το σύστημα και σας καλώ να μου πείτε 
αν έχετε ετοιμάσει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, το τι θα κάνει ένας γονέας απ’ τη στιγμή που θα 
διαπιστώσει ότι το παιδί του έχει COVID. 
Επειδή, λοιπόν…, εγώ βάζω το εξής θέμα: ότι πρέπει να ζητήσουμε από την κεντρική 
κυβέρνηση ορισμένους πόρους επιπλέον για να καλύψουμε τις ανάγκες και τα επιχειρήματα 
που είπα σήμερα σ’ αυτό το έδρανο, που τα βλέπετε τόσο πολύ εχθρικά, είναι το πώς θα 
δημιουργήσω επιχειρήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει πόρους απ’ την κεντρική 
εξουσία γιατί αλλάζει και το σχέδιο όπως έχουμε στην Κοζάνη και τα σχολεία μπαίνουν πλέον 
στο μάτι του κυκλώνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάρει άλλος το λόγο, νομίζω εξαντλήθηκε το θέμα. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Γιατί, κ. Πρόεδρε; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Υπάρχει μέλος της Ένωσης Γονέων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, είστε ο Πρόεδρος; 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι μέλος της διοίκησης της Ένωσης Γονέων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και έχεις εξουσιοδοτηθεί για να μιλήσεις εκ μέρους; 

Συνεδριάσαμε σήμερα, στο Διοικητικό Συμβούλιο που κάναμε και μπορώ 
να αναφέρω, έχουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο θέλω να ρωτήσω. Σας έχει στείλει ο Πρόεδρος να τον εκπροσωπήσετε; 

Βεβαίως, μπορώ να τον εκπροσωπήσω, συμφωνούμε απόλυτα και νομίζω 
ότι οι απόψεις μας, έχουνε συνεννοηθεί και με τον κ. Δήμαρχο και έχουνε 

βρεθεί και έχουνε κουβεντιάσει και καλά είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, για δύο λεπτά, ό,τι έχετε. Για δύο λεπτά έχετε το λόγο. 

Καταρχήν δεν έχω μόνο την ιδιότητα αυτή. Έχω την ιδιότητα του μέλους 
της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, έχω την ιδιότητα του Προέδρου του 

Σωματείου και έχω την ιδιότητα και του Προέδρου του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας 
στο οποίο μπορώ να αναφερθώ. Εδώ, λοιπόν, σήμερα σαν Ένωση Γονέων… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ σήμερα θα μιλήσετε ως εκπρόσωπος… Ακούστε με, ακούστε με. 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, κύριε. Δεν θα ήτανε, λοιπόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Εδώ μιλάτε ως εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων. 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, λοιπόν, θα μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το όνομά σας. 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:
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Κύριος Λαμπρόπουλος Βαγγέλης λέγομαι. 
Δεν θα ήτανε πολιτικά ορθό, κ. Δήμαρχε, να σας καταλογίσουμε ευθύνες 

που δεν έχετε. Προφανώς και δεν φταίτε εσείς για το νομοσχέδιο, γι’ αυτό που έφερε ο 
Υπουργός σε σχέση με την καθαριότητα. Τι σας καταλογίζουμε σήμερα εμείς; Σας 
καταλογίζουμε ότι κάνετε μπαλώματα, αυτή είναι η ουσία, μπαλώνετε τρύπες, όπως να ’ναι, 
αυτή είναι η εμπειρία μας απ’ τα σχολεία, και μπορώ να αναφερθώ και σε συγκεκριμένα 
σχολεία που κάνετε μπαλώματα, δεν παλεύετε μαζί με τις καθαρίστριες, εδώ πέρα μπορούμε 
να σας καταλογίσουμε το εξής: ότι απ’ ό,τι φαίνεται τους τάξετε ότι θα πάρουν ώρες 
παραπάνω και κάπως έτσι ησυχάσανε. Λοιπόν, με μπαλώματα, κ. Δήμαρχε, δεν λύνεται το 
πρόβλημα. 
Βρισκόμαστε στο 2020 και ζητάμε ως γονείς το αυτονόητο. Το παιδί μας να πηγαίνει σε ένα 
καθαρό σχολείο. Σήμερα, λοιπόν, το να λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα σχολεία, τη στιγμή 
που όλοι οι Σύλλογοι Γονέων σας έχουνε στείλει επιστολές, έχουμε κάνει διαμαρτυρίες, σας 
έχουμε συναντήσει και σας έχουμε πει τα δεκάδες προβλήματά μας, οι διευθυντές το ίδιο. 
Έχουνε αυτή τη στιγμή οι καθαρίστριες όλο το λαό μαζί τους. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι 
γονείς, οι Σύλλογοι Γονέων και οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών, όλοι αυτοί, λοιπόν, συμφωνούνε με 
το πάγιο αίτημα να είναι πλήρης απασχόλησης. 
Τι κάνετε; Δεν το υλοποιείτε. Γιατί; Δεν θέλετε. Θέλετε να υλοποιήσετε την κυβερνητική 
πολιτική. Αυτή, λοιπόν, που ορίζεται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ολοκληρώστε.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, μπορώ να πω και άλλα πολλά,…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, έχει περάσει η ώρα.

…η ουσία είναι ότι σήμερα αν θέλετε μπορείτε. Δεν το κάνετε, κρύβει 
σκοπιμότητες. 

Μάλιστα. 
Ελάτε, κ. Φαββατά, για δύο λεπτά.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, εδώ ακούσαμε απ’ τη Δημοτική Αρχή ότι όλα 
βαίνουν καλώς, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ταυτόχρονα ακούσαμε από 

κάτω μία εργαζόμενη να λέει σε ένα δημοτικό σχολείο μάλιστα που πάει μια ευάλωτη ομάδα 
Ρομά στο Ασπρόχωμα δεν υπάρχει καθαρίστρια. Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και 
δεν πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα, ούτε να…, να το δούμε το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα 
γιατί αφορά την υγεία των παιδιών μας, γιατί όλοι έχουμε παιδιά στο δημοτικό σχολείο και όλοι 
ξέρουμε ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση με την πανδημία. Πρέπει η Δημοτική Αρχή να δει με 
λίγη σοβαρότητα το θέμα αυτό. Και δεν πρέπει να υπάρχει σχολείο στην πόλη μας που να μην 
έχει καθαρίστρια από τις 8:00 μέχρι τις 3:00. Να βρεθεί τρόπος, υπάρχουν τρόποι, όπως 
έχουνε βρει και άλλοι Δήμοι, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε όλα τα σχολεία της πόλης μας να 
έχουν καθαρίστρια από τις 8:00 μέχρι τις 3:00. 

Εντάξει, ολοκληρώσαμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. 
Ο κ. Κλάδης ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. 

Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω. Μιας και παραβρίσκονται εδώ οι καθαρίστριες, θα 
’θελα να ευχαριστήσω τις καθαρίστριες για τον αγώνα που δίνουνε μαζί με την 

εκάστοτε Δημοτική Αρχή και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
Εγώ δεν θα μακρηγορήσω, ούτε μου αρέσουνε οι πολιτικές κορώνες γιατί δεν είμαι πολιτικός. 
Εγώ θα απαντήσω σε 2-3 θέματα που μπήκαν εδώ. Πρώτα-πρώτα να πω για το σχολείο 
Ασπροχώματος, να απαντήσω. Το σχολείο Ασπροχώματος που υπάρχει, όπως ξέρετε, μια 
ευαίσθητη ομάδα, οι Ρομά, υπάρχει καθαρίστρια το πρωί και καθαρίστρια το απόγευμα γιατί 
λειτουργούν και ΚΔΑΠ. 
Άρα είναι δύο καθαρίστριες. Θα μου πείτε: φτάνουν αυτές οι δύο καθαρίστριες, η μία 3 ώρες 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΛΑΔΗΣ: 
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το πρωί και η μία 3 ώρες το απόγευμα; Όχι. Δεν θέλουμε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση, 
γι’ αυτό έχουμε αποφασίσει να αυξήσουμε τις ώρες της πρωινής καθαρίστριας ούτως ώστε και 
το σχολείο καλύτερα να καθαρίζεται και αυτή να είναι ευχαριστημένη γιατί θα δουλεύει 
περισσότερες ώρες. 
Αν σας κάλυψα με το σχολείο του Ασπροχώματος. 
Όσον αφορά με το 24ο Σχολείο, κ. Μπεχράκη, δεν ξέρω αν είναι εδώ, να σας πω, λοιπόν, ότι 
στο 24ο Δημοτικό Σχολείο πράγματι ο Διευθυντής μας έχει πει από αυτούς που πήραμε με την 
κοινωφελή εργασία να του στέλναμε έναν να τον χρησιμοποιούσε σαν επιστάτη. Τον 
εφτάνουνε δύο καθαρίστριες που έχει, ήθελε και έναν να είναι πρωί, να ανοίγει την πόρτα, να 
την κλείνει και ό,τι άλλο μπορούσε να κάνει, να ρίχνει λίγο νερό στις τουαλέτες. 
Επειδή όμως δεν περισσεύει κανείς απ’ την κοινωφελή εργασία γιατί έχουνε πάει, όπως ξέρετε, 
στα συνεργεία, αποφασίσαμε, λοιπόν, να αυξήσουμε τις ώρες στις δύο καθαρίστριες και έτσι 
το δέχτηκε και ο διευθυντής ο κ. Θόδωρος Μακρής. Εάν ήταν εδώ θα σας το επιβεβαίωνε. Άρα 
λοιπόν, τις επόμενες μέρες αυτές τις αδικίες και κάποιες άλλες που δεν τις ξέρετε και εμείς τις 
ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όλες αυτές οι αδικίες θα ικανοποιηθούν, να ξέρετε πάρα πολύ, από 
το 17ο Δημοτικό Σχολείο μέχρι τα νηπιαγωγεία. 
Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, είμαστε στη διάθεσή σας, δεν… Ευχαριστώ πολύ. 

Ευχαριστούμε. 
Ο κ. Μάκαρης. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι θέλετε, κ. Νιάρχο; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Εγώ απλώς να σας υπενθυμίσω ότι έχω δικαίωμα δευτερολογίας για δύο λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο, μιλήσατε αρκετά. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Έχω δικαίωμα δευτερολογίας. Παρακαλώ, να μου δώσετε το λόγο, όποτε κρίνετε. 

Αφήστε τον κ. Πρόεδρε. Έτσι κι αλλιώς όταν φέραμε το θέμα δεν το ψήφισε. Όταν 
φέραμε το Ψήφισμα για τις καθαρίστριες δεν το ψήφισε. Αφήστε τώρα, μπορεί να 

έχει μετανιώσει για ό,τι έχει πει. 

Σας παρακαλώ, κ. Κλάδη. 
Ελάτε, κ. Νιάρχο. Δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε όλα τα θέματα.  

Ναι, να απαντήσω πρώτα στον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Εμείς δεν 
ψηφίσαμε το Ψήφισμα γιατί το Ψήφισμα που φέρατε πιο κάτω έλεγε ότι πρέπει να 

γίνει σταθερή εργασία με κριτήρια ΑΣΕΠ κλπ.-κλπ. ενώ εμείς είχαμε δικό μας ψήφισμα που 
έλεγε μονιμοποίηση όλων των καθαριστριών που υπήρχαν πέρσι στα σχολεία. Και μην τα 
λέτε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν φέρατε ψήφισμα δικό σας.

Δεν φέρατε κανένα Ψήφισμα. Κανένα Ψήφισμα δεν φέρατε. Δεν ψηφίσατε την 
πρότασή μας.  

ΝΙΑΡΧΟΣ: Λέτε ψέματα, λέτε ψέματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Λέτε ψέματα… 

ΚΛΑΔΗΣ: Κρίνεται από το αποτέλεσμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΛΑΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΚΛΑΔΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

Να ανατρέξετε, να ανατρέξετε στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και θα 
πρέπει, με συγχωρείς για τον τρόπο που μιλάω, αλλά μου δίνεις το δικαίωμα, μου 

δίνετε το δικαίωμα να μιλήσω με αυτό τον τρόπο, δεν θα πρέπει να λέτε ψέματα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Και αν ανατρέξετε, εμείς θα ψάξουμε, θα βρούμε τα πρακτικά και θα τα 
δημοσιεύσουμε στον τύπο, να είσαστε βέβαιος γι’ αυτό. 

ΚΛΑΔΗΣ: Θα χαρούμε πολύ. 

Εκεί που διαφωνούσαμε ήταν εκεί που βάζατε κριτήρια ΑΣΕΠ, που αφήνατε 
ξεκρέμαστες αυτές που εργαζόντουσαν κατά τα προηγούμενα χρόνια και μην λέτε 

-επαναλαμβάνω- ψέματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ελάτε. 

Με κριτήρια ΑΣΕΠ, με το ίδιο πλαίσιο που ήτανε και το «Βοήθεια στο Σπίτι». 
Ήμασταν ξεκάθαροι σ’ αυτά που είπαμε. Μοριοδότηση σε όσους δούλευαν.    

ΝΙΑΡΧΟΣ: Και εμείς δεν έχουμε… 

ΚΛΑΔΗΣ: Κύριε Νιάρχο, είχαμε πει να δώσουμε μοριοδότηση σε αυτές που δουλεύανε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνουμε διάλογο. 

ΚΛΑΔΗΣ: Αν δεν γινότανε αυτό θα το είχαμε τινάξει στον αέρα. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Διαστρεβλώνετε και λέτε ψέματα. Το ξαναλέω. Λέτε ψέματα. 

Κύριε Νιάρχο μην κάνετε διάλογο. Κύριε Κλάδη σας παρακαλώ, μην κάνετε 
διάλογο.

ΚΛΑΔΗΣ: Το ποιος λέει ψέματα μπορείτε να το αποδείξετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τώρα μην κάνουμε διάλογο. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ωραία και πάμε τώρα στο θέμα μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο, ελάτε, ολοκληρώστε.

Πάμε στο θέμα μας. Στο θέμα μας.
Μίλησα μ’ αυτό τον τρόπο γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο απευθύνθηκε σε μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε. 

Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να ’ρθούμε σε αντιπαράθεση με κανέναν, αλλά επειδή 
όμως ακούγονται εδώ διάφορα θέλουμε να πούμε τη θέση μας γιατί λένε π.χ. και 

από παράταξη της αντιπολίτευσης, ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Χριστόπουλος που υποθέτω ότι 
εκφράζει την παράταξή του, που είπε ότι να δούμε με βάση τις ανάγκες ποιες από τις 74 
μπορεί να γίνουν πλήρους απασχόλησης. Και ο συνάδελφος ο Μαρινάκης μίλαγε για 
εργατοώρες και πόσες εργατοώρες είναι αυτές και αυτές τις εργαζόμενες/εργαζόμενους που 
έχουμε στην καθαριότητα φτάνουν.  
Εμείς έχουμε να πούμε το εξής: Το Πολυκλαδικό  σχολείο, το πρώην Πολυκλαδικό, 
στεγασμένος χώρος και αύλειος χώρος είναι 30 στρέμματα. Χιλιάδες τετραγωνικά στεγασμένου 
χώρου. Θα μας πείτε εσείς πόσες εργατοώρες χρειάζονται εκεί για να καθαριστεί το σχολείο. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Και θα σας πούμε και κάτι άλλο. Ο Δήμος της Καλαμάτας έχει 100 σχολικές μονάδες. Μερικές 
απ’ αυτές δουλεύουν και το βράδυ: Τα δύο Εσπερινά, το Εσπερινό ΕΠΑΛ, το Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας, το ΙΕΚ. Δεν ξέρω αν αντιστοιχεί με τις 74, τις 12 και τις αορίστου χρόνου, πόσοι 
καθαριστές σε κάθε σχολείο, που είναι σχολεία με 15 τμήματα και 300 μαθητές, δημοτικά, αν 
φτάνει ένας εργαζόμενος για να το καθαρίσει. 
Και θα σας πω και κάτι άλλο που το ξέρετε πολλοί από σας γιατί είστε χρόνια δημοτικοί 
σύμβουλοι. Για ανατρέξτε, για ψάξτε, πριν από 10-15 χρόνια πόσους εργαζόμενους είχαμε 
στην καθαριότητα με μόνιμη και σταθερή εργασία στα σχολεία της Καλαμάτας; Πάνω από 100. 
Άρα μην μας λέτε τώρα με διάφορους τρόπους ότι τα σχολεία είναι καθαρά και δεν μπορούμε 
να πάρουμε παραπάνω γιατί κάνουμε χάρη. Δεν είναι πολυτέλεια αυτό που λέμε, 74 
εργαζόμενες να γίνουν πλήρους απασχόλησης, είναι ανάγκη. Ανάγκη, όχι πολυτέλεια. 

Κύριε Νιάρχο, ολοκληρώστε. Γίνατε σαφής, κ. Νιάρχο. Γίνατε σαφής. 
Λοιπόν, ο κ. Μάκαρης. 

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, συζητάμε ένα σημαντικό 
θέμα απόψε όσον αφορά την καθαριότητα των σχολείων. Και είναι πολύ 

σημαντικό γιατί την περίοδο τη συγκεκριμένη, υπάρχει το πρόβλημα της πανδημίας COVID. 
Εάν δεν ήταν αυτό δεν θα επιμέναμε εμείς με τέτοια δύναμη στο να έχουμε την αύξηση των 
ωρών εργασίας. Τώρα καθίσταται επιτακτική ανάγκη λόγω της πανδημίας. Και πολύ ωραία τα 
είπε και ο συνάδελφος ο κ. Μπεχράκης που είπε ότι σε κάποιες περιοχές που έχουνε πρόβλημα 
έξαρσης της πανδημίας και έχουνε μπει στο ¨κόκκινο¨ σε σχέση με τον υγειονομικό χάρτη, 
έχουμε τεράστια προβλήματα και στα σχολεία. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα 
εάν δεν έχουμε προβλέψει να έχουμε τον απαραίτητο αριθμό καθαριστριών. 
Και τα δεδομένα που έδωσε ο κ. Κοσμόπουλος είναι καταλυτικά υπέρ της απόψεώς μας. 
Δηλαδή, στα Τρίκαλα να έχουμε 67 πλήρους απασχόλησης καθαρίστριες που είναι μικρότερη 
πόλη από την Καλαμάτα και εμείς να έχουμε λιγότερες; Να έχουμε 38; Και όχι μόνο στα 
Τρίκαλα, βλέπουμε σε μια σειρά από πόλεις έχουνε πολύ περισσότερες καθαρίστριες για τον 
καθαρισμό των σχολείων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη,…

ΜΑΚΑΡΗΣ: Καρτερικά περίμενα… 

…συγνώμη που σας διακόπτω, σύμφωνα με την απογραφή, τα Τρίκαλα είναι 
παραπάνω απ’ την Καλαμάτα. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Εντάξει. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Τον ίδιο ακριβώς πληθυσμό έχουμε. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Σ’ ευχαριστώ για την υπενθύμιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημερωτικά. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Είχα μια πιο πατριωτική άποψη για την Καλαμάτα, πιο μεγάλη. Τέλος πάντων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να διαμένουνε εδώ περισσότεροι αλλά είναι σύμφωνα με την απογραφή. 

Εντάξει. Λοιπόν, από κει και ύστερα, καρτερικά περίμενα από τη Δημοτική Αρχή 
εφόσον φέραμε το συγκεκριμένο θέμα να μας πει ξεκάθαρα: «έχουμε τόσες 

καθαρίστριες, για τόσες ώρες, πόσες καθαρίστριες αντιστοιχούν, σε πόσες αίθουσες», με τα 
δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει. Προφανώς δεν έχει γίνει καμία συλλογή στοιχείων. Δεν 
ακούσαμε απολύτως τίποτα. Και επιμένω σ’ αυτό. Δεν ακούσαμε απολύτως τίποτα.  
Και όπως είπαμε, αγαπητέ κ. Δήμαρχε, υπάρχουνε αυξημένες ανάγκες. Και οι αυξημένες 
ανάγκες είναι λόγω πανδημίας. Η πανδημία αν υπάρξει εδώ πέρα στην Καλαμάτα και όπως 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 
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γνωρίζετε η περίοδος των λοιμώξεων, να μιλήσω ως γιατρός, η περίοδος των λοιμώξεων είναι 
η περίοδος του χειμώνα. Δεν πρέπει να έχουμε προβλέψει έτσι ώστε να έχουμε τον 
απαραίτητο αριθμό καθαριστριών; 
Και επίσης να πω γι’ αυτό που είπατε όσον αφορά σε ποιες καθαρίστριες αναφέρομαι. Να σας 
πω ότι υπάρχει νόμος για την αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού και αορίστου αλλά και 
ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης. Οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι η παράγραφος 1 
του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 87 του Ν. 4483/2017 και 
δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ειδικότερα η εν λόγω διάταξη να αυξήσουν το ωράριο του 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μειωμένου ωραρίου μέχρι και 
το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι μας δίνεται η δυνατότητα 
αυτή. 
Πού θα βρούμε τους πόρους; Επειδή μ’ αρέσει πάντα να μιλάω με στοιχεία, εσείς είπατε να 
περιμένουμε να κάνουμε μία αίτηση στο Υπουργείο και το Υπουργείο να φιλοτιμηθεί και όταν 
φιλοτιμηθεί τότε να υπάρξει αυτή η μετατροπή των ωρών. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό 
χρόνο για να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να περιμένουμε 3 και 
4 μήνες να προχωρήσει η συγκεκριμένη κατάσταση, αν μπορούσατε νωρίτερα να πάρετε ένα 
τηλέφωνο τον κ. Θεοδωρικάκο να το κάνει, ευχαρίστως. Να γινότανε και αύριο. Αλλά 
προφανώς επειδή υπονοείτε ότι θα είναι 2 και 3 μήνες ο χρόνος αναμονής μέχρι να έχουμε την 
πλήρη εργασία των καθαριστριών, τότε πρέπει να επέμβει ο Δήμος από το δημοτικό 
προϋπολογισμό βεβαίως και να διεκδικήσει τα χρήματα, τα ανάλογα χρήματα από το Κράτος, 
από το Υπουργείο Παιδείας. 
Άρα λοιπόν, υπάρχει ο τρόπος έτσι ώστε και να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα το μεγάλο θέμα της 
πανδημίας COVID και την αντιμετώπισή του στα σχολεία αλλά και ένα δίκαιο αίτημα των 
εργαζομένων να ικανοποιήσουμε. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.

Μάλιστα. Η πρότασή σας, κ. Μάκαρη, είναι…, 
Ναι, ναι, θα μιλήσετε, κ. Δήμαρχε.

…είναι οι μερικής απασχόλησης να γίνουν πλήρους απασχόλησης. Αυτή είναι η πρότασή σας. 

Ναι, ναι, σύμφωνα με τους νόμους που ανέφερα τώρα οι οποίοι συμπληρώνουνε 
όσα είχα πει προηγουμένως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση λέω που θα τεθεί σε ψηφοφορία αυτή είναι. 

Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Συγνώμη. Και τελευταία παράγραφος να βάλω αυτό που 
είπα, να υπάρξει η διεκδίκηση της δαπάνης του Δήμου από το Υπουργείο 

Εσωτερικών ή το Υπουργείο Παιδείας, ποιο είναι αρμόδιο. 
Αυτή είναι η πρότασή μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος. Κλείνουμε με τον κ. Δήμαρχο. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εμείς να βάλουμε μια πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα, έλα, πες την. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά τον κ. Δήμαρχο, όχι τώρα ακριβώς. 

Εντάξει, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Να μιλήσω πρώτος, λοιπόν. 
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα δεν αμφισβητώ τις καλές προθέσεις του κ. Μάκαρη στο 

συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς και όχι. Και άλλωστε και λυπάμαι πραγματικά που το τελευταίο 
διάστημα βρισκόμαστε πάντα σε μία κόντρα που δεν έχω καταλάβει το λόγο. Απλά, κύριε 
συνάδελφε, με προκαλείτε συνεχώς και διαστρεβλώνετε αυτά που λέω και λέτε πράγματα που 
δεν έχω πει. Και αυτό με ενοχλεί και πρέπει να απαντήσω. Αυτό είναι όλο και όλο. Εγώ ίσα-ίσα 
που σας εκτιμώ και το έχω πει πάρα πολλές φορές. 
Λοιπόν, να βάλουμε μια βάση σ’ αυτά που λέμε. Έχουμε καθαρίστριες 24 αορίστου χρόνου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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πλήρους απασχόλησης. Έχουμε 14 αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης. Αυτές μπορούμε 
πραγματικά να πάρουμε απόφαση, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να τροποποιήσουμε 
τη σύμβασή τους και να τις κάνουμε πλήρους απασχόλησης. Αυτό γίνεται. Αυτό είναι το ένα 
στοιχείο. Για τις 14. Αν όμως πάρουμε τις 14, το κόστος αυτό από πού θα αφαιρεθεί; Από τις 
άλλες που δουλεύουνε; 
Θα πρέπει το θέμα να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Εμείς το έχουμε αντιμετωπίσει με τη 
μέγιστη ευαισθησία. Δεν μειώθηκε καμία ώρα από καμία καθαρίστρια, αυτές τις 14 εννοώ. Τις 
προσθέσαμε τις ώρες. Από τις άλλες που είναι τρίωρες όπως σας είπα, τη βδομάδα που πέρασε 
υπέγραψα το να μπορούν να παίρνουν επιπλέον υπερωρίες. Όλες αυτές θα γίνουν τετράωρες. 
Το οποίο διεκδικούμε στο Υπουργείο να έρθει επιπλέον χρηματοδότηση για να μπορεί να 
καλύψουμε αυτά τα έξοδα. 
Θέλετε να πάρουμε ένα αποφασιστικό εδώ, μια απόφαση που να λέει «Η Πολιτεία, το 
Υπουργείο Εσωτερικών να χρηματοδοτήσει για να γίνουν όλες αυτές από τρίωρες που είναι, 
6,5 ώρες;» Γιατί πλήρης απασχόληση είναι 6,5 ώρες, έτσι (;) δεν είναι 8. Να γίνουν 6,5 ώρες; 
Αυτό θέλετε; Αυτό να το διεκδικήσουμε. Αν θέλετε να διεκδικήσουμε να γίνουν αυτές οι 
τρίωρες, 6,5 ώρες δεν αντέχει ο προϋπολογισμός μας και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και 
πρέπει να λέμε την αλήθεια εδώ πέρα. Δεν πρέπει να λαϊκίζουμε. Πρέπει να λέμε την αλήθεια 
σε όλους. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Πόσο είναι το κόστος; 

Για τις 14 έχουμε υπολογίσει πάνω από 250.000. Για τις 14 μόνο. Αυτό είναι το 
κόστος. Μπορούμε για τις άλλες 74; 

Είναι μεγάλο το κόστος, εμείς ήδη έχουμε αποφασίσει, έχουμε δει ότι μπορούμε να τις κάνουμε 
όλες τετράωρες ως Δήμος και αν έρθει η προσθήκη από την Αθήνα, μπορούμε να την 
ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. 
Να σας πω, λοιπόν, ότι πραγματικά αυτές οι καθαρίστριες οι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου αδικούνται, γιατί κάποιες απ’ αυτές δουλεύαν 6,5 ώρες και ξαφνικά βρεθήκανε με τη 
διαδικασία που προφανώς ήταν ΑΣΕΠ, εμείς δεν είχαμε καμία συμμετοχή σ’ αυτό, βρεθήκανε 
να γίνουνε τρίωρες από 6,5 ώρες που ήτανε. Και προφανώς μειώθηκε ο μισθός τους. 
Αυτές τις τρίωρες, λοιπόν, εμείς θα τις κάνουμε τετράωρες όπως και να έχει, έστω και με 
δημοτικούς πόρους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε παραπάνω τώρα. Ας πάρουμε μια απόφαση 
και στο αποφασιστικό ας λέει να διεκδικήσουμε να αυξηθούν οι ώρες. Να γίνουνε πλήρους 
απασχόλησης; Θα περισσεύουν ώρες. Δεν πειράζει, θα τις χρησιμοποιήσουμε στα δημοτικά 
κτίρια, ακόμα και αν σταματήσουμε, διακόψουμε τα ιδιωτικά συνεργεία. Αυτό μπορούμε να το 
υποστηρίξουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος θέλει να κάνει μια πρόταση; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μια ερώτηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι υπερωρίες είναι σήμερα. Αυτό που σας έλεγα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα πρόταση Δημάρχου, πρόταση κ. Μάκαρη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι πρότασή μου. Ας είναι μία κοινή …(δεν ακούγεται) 

ΜΑΚΑΡΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

Λοιπόν, τι θα ψηφίσουμε; Γι’ αυτό, πρέπει να πούμε τι θα ψηφίσουμε. 
Ελάτε, κ. Τζαμουράνη. 

Μια ερώτηση στον κ. Δήμαρχο. Είπατε 250.000 είναι η επιβάρυνση στις 14 
καθαρίστριες; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για πόσα χρόνια; 

ΦΑΒΑΣ: Για ένα χρόνο με τις ασφαλιστικές τους εισφορές. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δηλαδή πόσο κοστίζουνε σήμερα αυτές; Πόσο κοστίζουν αυτές; 

ΦΑΒΑΣ: Είναι μερικής απασχόλησης.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πόσο κοστίζουνε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι περισσότερες είναι τρίωρες, δίωρες. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 17.800 η κάθε μία; Με τίποτα. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Πάρα πολλά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως αυτό ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη να απαντήσουμε συγκεκριμένα αύριο. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Νομίζω ότι είναι υπερβολικό το νούμερο και ελέγξτε το πάλι. 

Κύριε Τζαμουράνη, έχω εδώ την εισήγηση στο Δήμαρχο, πόσο κοστίζουνε άμα τις 
κάνουμε πλήρους. Θα σας τις φέρω τώρα να το δείτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πόσο είναι; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι το συνολικό, είναι το συνολικό, όχι το επιπλέον. Προφανώς, προφανώς. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Κύριε Κλάδη, γιατί δεν το λέτε να το ακούσουμε όλοι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για πέστο, για πέστο, απ’ τη θέση σου, κ. Κλάδη. Άντε να τελειώνουμε τώρα. 

ΚΛΑΔΗΣ: Λοιπόν, θέλετε να σας πω το σκεπτικό ή να σας πω μόνο την τιμή; 

ΦΩΝΗ: Μόνο την τιμή.

Μόνο την τιμή. Η τιμή, λοιπόν, άρα ετησίως το κόστος μισθοδοσίας θα αυξηθεί 
κατά 25.946Χ12 = 311.352 ευρώ. Αυτό είναι, λοιπόν, η εισήγηση που έχουμε 

κάνει… 

ΦΩΝΗ: Το χρόνο;

ΚΛΑΔΗΣ: Παρακαλώ; Το χρόνο, για το χρόνο μιλάω. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για 14 καθαρίστριες; 

ΚΛΑΔΗΣ: Μάλιστα. Κύριε Τζαμουράνη, εδώ είναι η εισήγηση, μπορείτε να τη δείτε. 

Κύριε Κλάδη, 14 καθαρίστριες, 14 καθαρίστριες σημαίνει 15.000 το χρόνο. 
17,5. Έτσι; 

Λοιπόν, ήδη αυτές έχουνε τη μισή απασχόληση. Άρα… 

ΦΑΒΑΣ: Εδώ θα συμφωνήσουμε, κ. Τζαμουράνη. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα γιατί επιμένετε δεν καταλαβαίνω. 

ΚΛΑΔΗΣ: 

ΚΛΑΔΗΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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Μιλάμε για το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης, η συνολική επιβάρυνση. Δεν 
αφαιρούμε το τρίωρο που λέτε εσείς. Μιλάμε για συνολική. 

Μα αυτό όμως είναι τώρα επιπλέον δαπάνη; Δηλαδή τουλάχιστον ας δίνουμε 
τη σωστή έννοια στους όρους.

ΦΑΒΑΣ: Η επιπλέον δαπάνη είναι σχεδόν τα 2/3. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι τρίωρες οι πιο πολλές και θα γίνουν 6,5 ώρες. Ο μέσος όρος. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω… 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Δεν μπορεί κάποιος να μας πει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, σας παρακαλώ, παίρνετε αυθαίρετα το λόγο. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Το μισθό τους θέλω να μάθω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Αντωνόπουλος έχει το λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, εμείς θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση, επειδή 
αντικειμενικά προκύπτει ότι ο Δήμος ακόμα και να ήθελε να δώσει να κάνει 

όλες τις καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης, δεν μπορεί να το κάνει. Και να το ήθελε δεν 
μπορεί να το κάνει. Όμως μπορεί να το κάνει και να αυξήσει το μέσο όρο της χώρας, που 
είπαμε προηγουμένως, δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε το 20% που είναι με μερική 
απασχόληση, να το ανεβάσει αυτό το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης του ορισμένου 
χρόνου στο 50%, το οποίο αυτό θα είναι ένα ποσό το οποίο δεν θα είναι πολύ μεγάλο και τα 
χρήματα που υπάρχουνε τουλάχιστον κάποιες απ’ αυτές και να πω και κάτι άλλο, αν μου 
επιτρέπετε, ότι να πάνε σε πιο ευαίσθητους χώρους. Αυτές που θα είναι πλήρους απασχόλησης 
να βρίσκονται σε πιο ευαίσθητους χώρους, εκεί που υπάρχουνε φορτωμένα τμήματα και τα 
παιδιά έχουν πιο μεγάλες ανάγκες υγειονομικές. Εκεί που έχει την πιο πολλή δουλειά, δηλαδή, 
που έχει την πιο μεγάλη φροντίδα. 
Αυτό προτείνουμε. 

Θα ήθελα, συγνώμη που διακόπτω, θα ήθελα να μάθω κάποια στιγμή το μισθό 
της μίας καθαρίστριας, το μηνιαίο μισθό της. Αυτό θα ήθελα. Ευχαριστώ. 

Λοιπόν, κ. Μάκαρη, μπορώ να ρωτήσω κάτι; Λέτε για να γίνουν πλήρους 
απασχόλησης οι 74 ορισμένου; 

Κοιτάχτε να δείτε, η διαδικασία, να σας πω και τη διαδικασία την οποία είπα 
προηγουμένως, είναι ότι πρέπει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος να υποβάλλει 

σχετική αίτηση προς τη Διοίκηση των ΟΤΑ στην οποία θα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός 
εβδομαδιαίων ωρών τις οποίες επιθυμεί να απασχοληθεί. Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό; Ότι 
υπάρχουνε καθαρίστριες οι οποίες δεν θέλουνε να πάρουν περισσότερο χρόνο. Δηλαδή… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μία. Μόνο μία είναι που δεν θέλει. 

Αρκετές, απ’ ό,τι έχω μάθει, αν έχετε εσείς άλλες πληροφορίες, αλλά έτσι μου 
είπαν και αυτό σας λέω, ότι υπάρχουνε καθαρίστριες οι οποίες δεν θέλουν 

περαιτέρω. Οπότε να δούμε ποιες απ’ αυτές θέλουν και αυτό τον αριθμό να ψηφίσουμε. Εγώ 
αυτό λέω. Είναι απλά τα πράγματα, γιατί… 

Η χρηματοδότηση, συγνώμη κ. Πρόεδρε, η χρηματοδότηση πώς θα γίνει; Να 
απολυθούν άλλες; 

ΦΑΒΑΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Η χρηματοδότηση να γίνει με δημοτικούς πόρους έτσι ώστε να φτάσουμε στον 
αναγκαίο αριθμό. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα… 

Για να βγει απόφαση …(δεν ακούγεται)… πρέπει πρώτα να υπάρχει 
χρηματοδότηση, να έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει χρηματοδότηση για να 

μπορέσεις μετά να πάρεις μια απόφαση για πρόσληψη ή οτιδήποτε άλλο. Μην το κάνουμε στον 
αέρα, έτσι. 

Λοιπόν, να κάνω εγώ μια πρόταση; Να μελετηθεί το θέμα και να ’ρθει στην 
επόμενη συνεδρίαση με στοιχεία; 

Κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι; Είναι πολύ σωστή αυτή η άποψη για ποιο λόγο; 
Όχι ότι φταίει η αντιπολίτευση η οποία προσπάθησε και εγώ έκανα επαφές και με 

τους καθηγητές και με τους γονείς και με τις καθαρίστριες, παρόλο που όπως ξέρετε έχω πολύ 
βεβαρημένο ωράριο ως γιατρός του νοσοκομείου. Εσείς που είσαστε από το πρωί μέχρι το 
βράδυ στο Δήμο, δεν μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι καθαρίστριες και ποιες είναι οι 
ανάγκες και μας δίνατε και στοιχεία παραποιημένα; Μας λέγατε ότι η αύξηση των ωρών θα… 

Κύριε Μάκαρη, νομίζω η πρότασή μου αυτή είναι η πιο λογική. Να μελετηθεί με 
στοιχεία, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΦΑΒΑΣ: Εγώ θέλω να υποβάλλω μία ερώτηση στον εισηγητή. Μπορώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Τώρα τι ερώτηση; 

ΦΑΒΑΣ: Κύριε εισηγητά… 

Κύριε Φάβα, ευχαριστούμε πολύ για το όψιμο ενδιαφέρον σας να υποβάλλετε 
ερωτήσεις. Δεχόμαστε οποιαδήποτε ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη, για όνομα του Θεού! 

ΦΑΒΑΣ: Δεν το σχολιάζω, απλά το να ερχόμαστε εδώ και να διεκδικούμε… 

Θέλετε να πάρουμε μία απόφαση να στείλουμε στο Υπουργείο να αυξήσει τη 
χρηματοδότηση για να αυξηθούν οι ώρες; 

ΦΑΒΑΣ: Το να ερχόμαστε και να διεκδικούμε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό πρέπει να βγει μια απόφαση. 

Το να ερχόμαστε και να διεκδικούμε είναι καλό, ναι και εφόσον υπάρχουν οι 
δυνατότητες. Για να μπορούμε όμως να εξετάσουμε τις δυνατότητες πρέπει να 

έχουμε κόστη. Εσείς φέρατε μία εισήγηση. Την εισήγησή σας την κοστολογήσατε αφού λέτε 
να επιβαρυνθούν οι πόροι του Δήμου; Ξέρετε πόσο είναι το κόστος αυτό; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς την έχουμε κοστολογήσει. Να σας πούμε, άμα θέλετε. 

ΦΑΒΑΣ: Σας παρακαλώ, κ. Νιάρχο, δεν σας διέκοψα. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ρωτήσατε. Ρωτήσατε αν την έχουμε κοστολογήσει. 

ΦΑΒΑΣ: Σας παρακαλώ.

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 



Συνεδρίαση : 21/2020 Δευτέρα  19 / 10 / 2020                       ΑΠΟΦΑΣΗ  205/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f9bb6835a2bb5aa27fd8e96 στις 02/11/20 08:31
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 27

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο, κ. Φάβα. 

Δίνω το λόγο στον κ. Νιάρχο με τον οποίον βεβαίως είμαστε προς την ίδια 
κατεύθυνση. Στον κ. Νιάρχο να δώσει τα κόστη. Κύριε Νιάρχο, ο λόγος σε σας. 

Λοιπόν, για όνομα του Θεού! Θα τελειώσουμε επιτέλους; 
Λοιπόν, κ. Δήμαρχε, έχετε να κάνετε πρόταση; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Άμα θέλετε να σας πούμε το κόστος. Να σας το πούμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε; Λοιπόν, εγώ προτείνω… 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Να σας το πούμε. Όταν λέτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Νιάρχο, μην παίρνετε το λόγο. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ρώτησε για το κόστος. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Αφήστε, αφήστε. Μιλάει, συγνώμη, μιλάει αντί εμού ο κ. Νιάρχος. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν ρώτησε το κόστος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Γίνεται, γίνεται. 

Γίνεται, κ. Μάκαρη, μην το ξαναπείτε. 
Λοιπόν, ελάτε, κ. Δήμαρχε. 

Συμφωνούμε να καταθέσουμε, να πάρουμε ένα αποφασιστικό, μια απόφαση εδώ 
που να λέει, να ζητάμε από την Πολιτεία, λοιπόν, να μετατρέψει τις συμβάσεις 

αυτών των καθαριστριών, των σχολικών καθαριστριών, των 14 ή όσες το επιθυμούν να 
μετατραπούν από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και να ζητήσουμε επιπλέον αύξηση 
των ωρών στις υπόλοιπες ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 3 να γίνουν 4 τουλάχιστον, 
γιατί θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορεί να ζητάμε πράγματα που δεν μπορούν να 
γίνουνε. Και ο Δήμος Καλαμάτας ούτως ή άλλως έχει υπολογίσει, θα συζητηθεί μετά στην 
αναμόρφωση, να προσθέσει και μία ώρα τουλάχιστον σ’ αυτές γιατί πραγματικά η 
συγκεκριμένη κατηγορία ναι μεν από τη μία άποψη ενισχύθηκαν γιατί πλέον έγιναν 
εργαζόμενοι του Δήμου Καλαμάτας και έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι στο 
Δήμο Καλαμάτας, ενώ πριν δεν είχαν δικαίωμα ούτε να πάρουν το επίδομα λόγω COVID ή 
οτιδήποτε άλλο, αλλά συγχρόνως χάσανε σημαντικές ώρες, οπότε σημαντικό εισόδημα. 

Λοιπόν, ακούσατε την πρόταση του Δημάρχου; Να μετατραπούν αορίστου λέει 
από μερικής απασχόλησης σε πλήρη και να αυξηθούν…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Ναι, ναι, ναι.
…και να αυξηθούν οι ώρες…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε τουλάχιστον μία επιπλέον.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …σε τουλάχιστον μία ώρα επιπλέον των τρίωρων. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Έχετε κοστολόγιο να μας δώσετε γι’ αυτή την αύξηση; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάρουμε μία απόφαση; Φάγαμε μία ώρα-δύο. Να τελειώνουμε. 

Λοιπόν, κοιτάχτε να δείτε, περιμένετε λιγάκι, περιμένετε λιγάκι. Αυτή δεν ήτανε 
ρητορική η ερώτηση. Εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς, αυτό κάνουμε, κ. Μάκαρη. 

Λοιπόν, εγώ αυτό που έλεγα είναι να κάνουμε μια ερώτηση, ο Δήμος Καλαμάτας, 
η Σχολική Επιτροπή, να κάνει μια ερώτηση προς κάθε μία απ’ αυτές. Θέλουν να 

γίνουνε από μερική σε πλήρη απασχόληση; Ύστερα να μας φέρετε εδώ πέρα, ακούστε λιγάκι, 
μην γελάτε, καθίστε λιγάκι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι λέω, υπάρχει περίπτωση να μην θέλουν, κ. Μάκαρη;  

Ναι, εντάξει, σας λέω και μειδιάτε ας πούμε. Λοιπόν, να μας φέρετε ύστερα μια 
κατάσταση μετατροπής των από μερικής σε πλήρης απασχόλησης πόσο θα 

κοστίσει. Να μας το φέρετε αυτό εδώ πέρα και να το ψηφίσουμε. Γιατί δεν θέλετε να το 
εντάξουμε και αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό, ναι. Και αυτό. 

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει όλη η πρόταση αυτή έτσι ώστε να 
ξέρουμε και το κόστος. 

ΦΑΒΑΣ: Άρα δεν παίρνουμε απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, όχι. 

Όχι, τώρα να πάρουμε μια απόφαση, συγνώμη, να πάρουμε μια απόφαση, λοιπόν, 
τι να λέει η απόφαση; Ότι προς την κυβέρνηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσοι επιθυμούν…

Περιμένετε λιγάκι, να τελειώσω. 
Λοιπόν, προς την κυβέρνηση να αυξήσει τις ώρες εργασίας και να μετατρέψει της 

μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης και εμείς ως Δήμος να εξαντλήσουμε όλα τα 
περιθώρια προς αυτή την κατεύθυνση και να ρωτήσουμε τις καθαρίστριες ποιες απ’ αυτές 
θέλουν να γίνουνε πλήρους απασχόλησης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Λοιπόν, η πρόταση… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΜΑΚΑΡΗΣ: Και να διεκδικήσουμε, ναι, αυτό το είπα, να διεκδικήσουμε, ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οπότε το ίδιο πράγμα λέτε. 

Το ίδιο πράγμα λέμε. Απλώς να ρωτήσουμε εάν επιθυμούν να μετατραπεί η 
σύμβασή τους από… 

Πόσες επιθυμούν. Με έγγραφη, όχι, μην μας πείτε έναν αριθμό, θα μας δώσετε 
την κατάσταση, ότι οι συγκεκριμένες έχουνε πει ότι θέλουν να κάνουνε… και το 

κοστολόγιο. 

ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, για να καταλήξουμε. Να καταλήξουμε. 

Εμείς επιμένουμε σ’ αυτό που είπαμε και να το διατυπώσουμε άμα θέλετε, γιατί 
εδώ φέρνετε επιλεκτικά τη μετατροπή των 24 εργαζομένων που είναι αορίστου 

χρόνου μερικής απασχόλησης που μερικοί απ’ αυτούς τους εργαζόμενους είναι και μιας και δυο 
ωρών,…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 14.

Ναι, 14, όταν το κόστος για τις 74 δεν είναι πολύ μεγαλύτερο. Το να πάνε οι 4 
ώρες που λέτε ή 5 για ορισμένες, 6,5. Το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να επαναλάβει ο Δήμαρχος την πρόταση και να μπει σε ψηφοφορία. 

Μπορεί να την επαναλάβει και ο συνάδελφος ο κ. Μάκαρης. Εγώ είπα, λοιπόν, 
ότι να διεκδικήσουμε απ’ την πολιτεία αυτές οι 14, δεν έχει σημασία τώρα να 

ρωτήσουμε ποια θέλει και ποια δεν θέλει, ας έρθει το αποφασιστικό ότι μπορούμε να τις 
μετατρέψουμε σε πλήρους απασχόλησης. Και ποια δεν θα δεχθεί; Ακόμα και μία που έχει 
εκφραστεί και θέλει να μείνει με λίγες ώρες νομίζω και αυτή θα αποδεχθεί αυτή την πρόταση. 
Ας διεκδικήσουμε, λοιπόν, αυτές οι αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης να γίνουν πλήρους 
απασχόλησης και ας ζητήσουμε τουλάχιστον μία επιπλέον ώρα για τις υπόλοιπες 74. Είναι 3 θα 
πάει μία 4, θα βάλει και ο Δήμος Καλαμάτας μία ακόμα όπως έχουμε αποφασίσει, πλησιάζουμε, 
εν πάση περιπτώσει, στο στόχο μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, ψηφοφορία. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, περιμένετε. Πάνω σ’ αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα τι θα κάνουμε, κ. Μάκαρη; Θα ξενυχτήσουμε εδώ πέρα; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Θέλετε να συμφωνήσουμε; Άμα δεν θέλετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού συμφωνείτε, αφού συμφωνείτε. 

Για να συμφωνήσουμε να σας πω και την άποψή μου, να προσθέσουμε και κάτι. 
Δηλαδή τόσο κακό είναι; Μην δυναμιτίζετε. Μην δυναμιτίζετε με τη συμπεριφορά 

σας το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν, σας σέβομαι με το παραπάνω, να ξέρετε. 

Ναι, εντάξει. Λοιπόν, προτείνουμε, πέρα απ’ αυτά που είπε ο Δήμαρχος, το 
κόστος, το επιπλέον κόστος όσον αφορά την πρώτη να καλυφθεί από το Κράτος, 

σε πρώτη φάση όμως το επιπλέον κόστος να καλυφθεί απ’ το Δήμο. Δηλαδή επειδή… 

ΦΑΒΑΣ: Για ποιο κόστος μιλάτε; 

Κύριε Μάκαρη, δεν ξέρω αν προσέξατε, θα διεκδικήσουμε χρηματοδότηση λέει 
για να μετατραπούν οι αορίστου μερικής σε πλήρους και επιπλέον θα δοθεί μία 

ώρα στις 74 που είναι με τρίωρη απασχόληση και θα γίνουνε τετράωρη. Καταλάβατε; Αυτό. 

Ωραία. Και να ρωτηθούν οι καθαρίστριες ποιες θέλουν να μετατραπούν σε… και να 
το ξαναφέρουμε το ζήτημα εδώ πέρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Τι να ρωτήσουμε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται να ρωτηθούν όμως. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 
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ΜΑΚΑΡΗΣ: Γιατί να μην ρωτηθούν; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Να διατυπώσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ρωτηθούν, να ρωτηθούν, εντάξει. Να ρωτηθούν. Συμφωνείτε όλοι; 

Να διατυπώσουμε και τη δική μας πρόταση. Γιατί εμείς θα καταψηφίσουμε αυτή 
την πρόταση που λέτε και ας βγαίνετε εσείς μετά να λέτε ότι δεν ψηφίσαμε. Η δική 

μας πρόταση είναι η εξής: Να μετατραπούν οι 74 θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης σε 
πλήρους απασχόλησης με ευθύνη του Δήμου. Αυτή είναι η πρόταση η δική μας. 

Μάλιστα. Πολύ ωραία. 
Πρώτα τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση του κ. Μάκαρη. Λοιπόν, πάμε στην 

ψηφοφορία. Έχεις και συ πρόταση; 

Άμα είναι να γίνει το 50% του μέσου όρου, δηλαδή να πάμε στις 50 αντί 
για τις 74. 

Μάλιστα. Πρώτα τίθεται του κ. Μάκαρη. Άμα περάσει του κ. Μάκαρη δεν θα 
τεθούν, το καταλαβαίνετε.

«Δημιουργική Πρωτοβουλία»; ¨Υπέρ¨.
«Καλαμάτα Μπροστά»; ¨Υπέρ¨. 
«Πρότυπος Δήμος»; ¨Υπέρ¨. 
«Καλαμάτα Ξεκινάμε»; ¨Υπέρ¨. 
«Πρωτεύουσα Δύναμη»; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.

¨Υπέρ¨. 
«Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες»; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ.

¨Υπέρ¨.
«Καλαμάτα, Τόπος Ζωής»; Απουσιάζει. 

«Λαϊκή Συσπείρωση»; ΚΑΤΑ. 
«Καλαμάτα, Πόλη Ενωμένη»; Είναι κανένας; Όχι, απών. 
«Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»; 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πέρασε η πρόταση. 

Θα βάλετε και τη δική μας πρόταση σε ψηφοφορία. Θα την βάλετε σε ψηφοφορία. 
Την προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να την βάλετε σε ψηφοφορία. Την 

επαναλαμβάνω: Να μετατραπούν οι 74 θέσεις μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης 
με ευθύνη του Δήμου. 

Εντάξει το είπατε, το είπατε. Εγώ πιστεύω όταν περνάει μια πρόταση, δεν 
προχωράμε στην επόμενη. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Να βάλετε αυτή την πρόταση που βάζουμε, σε ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται. Δεν λέει ο Κανονισμός να τίθεται. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΝΙΑΡΧΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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ΝΙΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν γίνεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί πέρασε η πρόταση. Άμα δεν πέρναγε θα βάζαμε τη δική σας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Δεν καταγράφεται η άλλη πρόταση, δηλαδή; Δεν καταγράφεται;

ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν καταγράφεται πόσοι ψήφισαν; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Δεν καταγράφεται πόσοι ψήφισαν; Δεν καταγράφεται; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν θα καταγραφεί πόσους ψήφους πήρε; Δεν υπήρχε; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Πόσους ψήφους πήρε. Δεν καταγράφεται; 

Δεν υπήρχε, δεν έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο; Να καταγραφεί. Ποιοι την 
ψηφίζουνε και ποιοι όχι. Γιατί επιμένετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έληξε. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Τι ¨λοιπόν¨; Πραξικοπηματικά αποφασίζετε εσείς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρασε. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Καλά έκανε και πέρασε. Να βάλετε τη δική μας πρόταση. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Εάν πάμε στην Αποκεντρωμένη, πάλι θα πέσει. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Το έχετε κάνει επανειλημμένα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Πάλι θα πέσει στην Αποκεντρωμένη. Έπεσε και η προηγούμενη. 

Το έχετε κάνει επανειλημμένα. Να την βάλετε στην ψηφοφορία, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω ότι κατατέθηκαν… Κύριε Πρόεδρε, εγώ, εγώ εδώ, εκ 
δεξιών. Να προσθέσω ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται τώρα, μπήκε σε ψηφοφορία. 

Ότι μπήκε, ότι κατατέθηκε στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου το κοστολόγιο, 
η πράξη κοστολόγησης, πόσο θα στοιχίζουν, δηλαδή, οι παραπάνω ώρες που θα 

δώσουμε. 

Στο σημείο αυτό ο κ. Κλάδης καταθέτει το από 28-7-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος 
Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής:

Υπηρεσιακό Σημείωμα: Καθαριότητα σχολικών μονάδων/Σχολικοί Τροχονόμοι

Στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της Α΄βάθμιας και της Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, 
απασχολούνται τριάντα εννέα (39) καθαρίστριες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, εκ των οποίων οι δεκατέσσερις (14) έχουν πλήρη ωράριο απασχόλησης (6:30 ώρες 
ημερησίως) και οι εικοσιπέντε (25) έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας, που κυμαίνεται από μισή (0:30) 
ώρα έως τέσσερες (4) ώρες, ημερησίως.

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΚΛΑΔΗΣ:

ΚΛΑΔΗΣ: 
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Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων που έχουν 
τοποθετηθεί οι 25 εργαζόμενες με μειωμένο ωράριο, δεκαπέντε (15) από αυτές, είχαν υπογράψει για 
την σχολική περίοδο 2019 – 2020 και συμβάσεις μίσθωσης έργου, με την αντίστοιχη σχολική 
επιτροπή.

Δηλαδή, κάθε μία εργαζόμενη (από τις 15) εργαζόταν για την καθαριότητα της σχολικής 
μονάδας που είχε τοποθετηθεί με δυο (2) συμβάσεις. Μια σύμβαση με τον Δήμο Καλαμάτας ως 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μια σύμβαση με την Σχολική Επιτροπή (σύμβαση μίσθωσης 
έργου), ως «εργολάβος καθαριότητας».

Επιπλέον των ανωτέρω, εβδομήντα τρία (73) άτομα με συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
πληρώνονταν  από τις Σχολικές Επιτροπές.

Σημειώνεται ότι όλες οι συμβάσεις μίσθωσης έργου έληξαν στις 30/6/2020.

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα για την καθαριότητα των σχολικών 
μονάδων την νέα σχολική περίοδο, είναι απαραίτητο να εξεταστούν τα εξής:

Α) Εργαζόμενες με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Πάγιο αίτημα των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων, αποτελεί η 
επέκταση του ωραρίου απασχόλησης και η μετατροπή όλων των συμβάσεων σε συμβάσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους ωραρίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-10-2017), 
αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016), ως εξής: «1.α 
Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των 
εργαζομένων σε ΟΤΑ α και β βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να 
τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους 
απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης 
φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή 
Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν 
αίτησης του ενδιαφερομένου. Η απόφαση περιγράφει την υπηρεσιακή ή λειτουργική ανάγκη, που 
δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον 
οικείο προϋπολογισμό …………..γ. Οι καθαριστές / καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το 
ωράριο εργασίας μετατρέπεται, σύμφωνα με την περίπτωση α, μπορούν, με απόφαση του οικείου 
δημοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες 
υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της 
τοποθέτησής τους.» 

Δεδομένου ότι υπάρχει η ανάγκη αύξησης του ωραρίου εργασίας μέχρι και το ανώτατο όριο 
της πλήρους απασχόλησης, έτσι ώστε και οι 39 εργαζόμενες να έχουν πλήρες ωράριο απασχόλησης, η 
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου θα ήταν:

Μηνιαίες ΑποδοχέςΚ.Α. Εξόδων Τίτλος
15 πλήρους 
απασχόλησης
24 μερικής

39 πλήρους 
απασχόλησης

Διαφορά

10.6021 Τακτικές 
αποδοχές

25.512 45.747 20.235

10.6052.04 Εργοδοτικές 
εισφορές

6.613 12.324 5.711

ΣΥΝΟΛΑ 32.125 58.071 25.946

Άρα, ετησίως, το κόστος μισθοδοσίας θα αυξηθεί κατά: 25.946 Χ 12 = 311.352,00€

Η χρηματοδότηση των αναφερόμενων κωδικών αριθμών εξόδων, γίνεται από Ίδιους Πόρους 
του Δήμου.
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Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα ποσά υπολογίστηκαν από το Τμήμα Λογιστηρίου και 
Μισθοδοσίας.

Β) Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου

Έως τις 30/6/2020 οι Σχολικές Επιτροπές, είχαν συνάψει ογδόντα οκτώ (88) συμβάσεις 
μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) ήταν 
εργαζόμενες του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Την Παρασκευή 24/7/2020 κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο 
Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου παιδείας και 
Θρησκευμάτων», με την οποία προτείνονται:

Άρθρο  2: Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών 
μονάδων «…………ββ) από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020 – 2021, αν οι ανάγκες των δήμων για 
τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να 
καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 
………………… Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι 
της σύμβασης εργασίας, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 
παρούσας.»

Το εν λόγω σχέδιο νόμου, με τις τροπολογίες του, θα ψηφισθεί σήμερα Τρίτη 28/7/2020.

Δεδομένων των ανατροπών που επιφέρει η προαναφερόμενη τροπολογία στο καθεστώς 
εργασίας των απασχολούμενων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων, του χρόνου που 
μεσολαβεί μέχρι την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, την έκδοση της κατευθυντήριας Υπουργικής 
Απόφασης για την εφαρμογή του και του ελάχιστου χρονικού διαστήματος μέχρι το άντοιγμα των 
σχολείων την 1η/9/2020, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν όλα τα ανωτέρω, προκειμένου να μην 
υπάρχουν προβλήματα κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ολοκληρώνοντας, σας ενημερώνω ότι στην προαναφερόμενη τροπολογία, περιλαμβάνεται 
διάταξη για τους σχολικούς τροχονόμους, με την οποία προτείνεται:

Άρθρο 3: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων «Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 – 
2020, η προβλεπόμενη στην υπ’ αριθμό 47455/2007 κοινή υπουργική απόφαση (β 1734) αποζημίωση, 
καταβάλλεται, από τους λοιπούς προβλεπόμενους στην εν λόγω απόφαση όρους και προϋποθέσεις, 
στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους και κατά το διάστημα υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID – 19. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την 1η / 3/2020.»

Με την ψήφιση της ανωτέρω διάταξης είναι εφικτή η καταβολή της αποζημίωσης των 
σχολικών τροχονόμων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020.

                                                          Η Προϊσταμένη του Τμήματος
                                                          Παιδείας και Δια βίου Μάθησης

                                                                          Β. Τριανταφυλλίδη               

Συν/να:
-ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016
-ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017
- Τροπολογία
- Αιτιολογική Έκθεση

Μάλιστα. 
Συνάδελφοι, όταν ψηφίζεται μία πρόταση δεν προχωράμε στη δεύτερη πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΝΙΑΡΧΟΣ: Να βάλετε τη δική μας πρόταση σε ψηφοφορία. Να τη βάλετε σε ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν πρέπει. Θα παρανομήσουμε; 

Γιατί; Είναι σε αντιπαράθεση με την άλλη; Δεν είναι σε αντιπαράθεση. Ψηφίσατε. 
Είναι άλλη πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν μπαίνει σε αντιπαράθεση. Δεν την βάνουμε εμείς σε αντιπαράθεση με την άλλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος. 

Τη βάζουμε σε αντιπαράθεση; Εμείς κάνουμε μια πρόταση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Γιατί επιμένετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

Λοιπόν, θέλω να ζητήσω για το επόμενο θέμα, όχι γι’ αυτό που θα συζητήσουμε 
τώρα, που αφορά την παραβατικότητα και τους τρόπους και τις πρωτοβουλίες 

που θα αναλάβουμε, να το αναβάλλουμε το θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ πρώτον 
για να το πάμε, να το εξαντλήσουμε, το επόμενο θέμα προφανώς θα το συζητάμε αρκετές 
ώρες εδώ, οπότε να το αναβάλλουμε και να το φέρουμε την επόμενη Δευτέρα, πρώτον γι’ 
αυτό και δεύτερον διότι απ’ ό,τι ενημερώθηκα τώρα δεν έχει σταλεί πρόσκληση σε όλους τους 
Προέδρους που έπρεπε να έχει σταλεί. Ακόμα και αν δεν είναι το τυπικό είναι ουσιαστικό, 
έπρεπε να είχανε προσκληθεί όλοι για να μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Αυτό. 

Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι; Μισό λεπτό, να πούμε και εμείς την άποψή 
μας. Βάλαμε και εμείς μια πρόταση. Θα πω το εξής: Εμείς σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο επανειλημμένα έχει τεθεί αυτό το θέμα και έχουν καταγραφεί διαφορετικές 
προτάσεις και έχουνε μπει σε ψηφοφορία. Και στο Καλαμάτα-Ριζόμυλος και σε άλλα θέματα 
που θυμάμαι πρόσφατα έγινε αυτό. Το να καταγραφεί η πρόταση της κάθε παράταξης… 

Δεν καταλάβατε. Στο Ριζόμυλο ήτανε διαφορετικά. Δεν περνάει η πρώτη, δεν 
περνάει η δεύτερη… 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, ακούστε. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Απ’ τη στιγμή που υπάρχει πρόταση πρέπει να την καταγράψετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε. Προχωράμε. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να την καταγράψετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έληξε, έληξε. Κάνετε αναφορά στην Αποκεντρωμένη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής  συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο

 ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών 
παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΞΕΚΙΝΑΜΕ», «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ  ΔΥΝΑΜΗ»  & «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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και ο κ. ΚΛΑΔΗΣ και 
 ΚΑΤΑ τάσσονται οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» & 

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»,
κατά πλειοψηφία,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Ζητεί για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου 
Καλαμάτας
- τη μετατροπή των συμβάσεων 14 καθαριστριών αορίστου χρόνου, από μερικής 

σε πλήρους απασχόλησης
- την αύξηση των ωρών απασχόλησης 74 καθαριστριών μερικής απασχόλησης 

κατά 1 ώρα, 
- την αντίστοιχη χρηματοδότηση για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης που θα 

προκύψει,
σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης και όπως αυτή διαμορφώθηκε 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τον κ. Δήμαρχο.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

3. Αναστασόπουλος Χρήστος

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ

5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

6. Γκλεγκλέ Ελένη

7. Δρούγας Παντελής

8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

9. Κανάκης Βασίλειος

10. Καραγιάννης Ανδρέας

11. Κλάδης Παύλος 

12. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

13. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

14. Λιάππας Λεωνίδας

15. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

16. Μαλαπάνη Μαρία

17. Μαρινάκης Σαράντος 
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18. Μπάκας Δημήτριος 

19. Μπαρούνη Μαρία 

20. Μπασακίδης Νικόλαος

21. Μπεχράκης Σταμάτης 

22. Νιάρχος Αναστάσιος

23. Οικονομάκος Δημήτριος

24. Οικονομάκου Μαρία 

25. Σκοπετέας Αναστάσιος 

26. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

27. Σωφρονάς Γεώργιος

28. Τζαμουράνης Βασίλειος 

29. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

30. Φάβας Γεώργιος

31. Φαββατάς Δημήτριος 

32. Χειλάς Παναγιώτης 

33. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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